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ELŐSZÓ
Sok mindenért lehetünk hálásak a szombatiskola tanulóiként szerte 

a világon, folytatásként tanulmányozva az Apostolok Cselekedetei könyv 
tanításai 2. részét. A Szentlélek rendelkezésünkre áll, mint ahogyan az 
első gyülekezet idején is – hogy mérték nélkül legyen kitöltetve. 

„Mi talán kevésbé buzgók legyünk-e, mint az apostolok? Ne igényel-
jük-e élő hittel az ígéreteket, melyek lelkük mélyéig megindították őket, 
hogy felkérjék az Úr Jézust, ígéreteinek teljesítésére? ’Kérjetek és meg-
kapjátok.’ (Jn 16:24)…

Miként a tanítványok a Szentlélek erejével telten mentek hirdetni az evan-
gélium örömüzenetét, Isten szolgáinak ma is ezt kell tenniük. Ugyanazzal az 
önzetlen kívánsággal telten lássunk az Úr munkájához, hogy hirdessük a 
könyörület üzenetét a tévelygés és hitetlenség sötétségében veszteglőknek. 
Az Úr kiszabja részünket, melyet vele együttműködve el kell végeznünk, s Ő 
a hitetlenek szívét is indítani fogja, hogy vigyék el a munkát a távoli terüle-
tekre. Már most sokan részesülnek a Szentlélekben, s nem zárja el többé az 
utat a fásult közöny.

Miért jegyezték volna fel a tanítványok munkálkodásának történetét, 
amint szent lelkesedéssel, a Szentlélektől felüdítve és indítottan fáradoztak, 
ha nem azért, hogy a feljegyzésekből az Úr népe ma ihletést merítsen, hogy 
buzgón fáradozzon érte? Amit az Úr akkor tett népéért, ugyanolyan elen-
gedhetetlen, sőt még szükségesebb ma, hogy megtegye. Amit az apostolok 
tettek, azt minden gyülekezeti tagnak meg kell ma tennie. S annyival lelke-
sebben, a Szentlélek kíséretének annyival nagyobb mértékével, amennyivel a 
gonoszság növekedése megköveteli a határozottabb felhívást a bűnbánatra!

Akire csak ráragyog a jelen igazság világossága, azt meg kell hogy indítsa 
a könyörület a sötétségben élők iránt. Minden hívőnek tiszta, világos suga-
rakban kell tükröznie a világosságot. Az Úr ma a pünkösd utánihoz hasonló 
munkát kíván elvégezni megbízott hírnökein keresztül. Most, amikor minden 
dolognak vége elközelgett, a gyülekezet buzgalmának túl kell szárnyalnia 
az őskeresztény gyülekezet buzgalmát. Az Isten dicsőségéért való lelkese-
dés mozgatta a tanítványokat, hogy hatalmas erővel tegyenek tanúságot az 
igazságról. Ennek a lelkesedésnek kell izzítania a szívünket a vággyal, hogy 
hirdessük az embereknek a Megváltó szeretetét és Krisztus megfeszítésének 
történetét. Isten erejének ma hatalmasabban kell megnyilvánulnia, mint az 
apostolok idején.” – 7B 32-33.

„Munkálkodjatok, testvérek, dolgozzatok, amíg lehet, míg el nem fogynak 
a napok. Dolgozzatok, mert ’eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodha-
tik’ (Jn 9:4). Itt az alkalom, most használjátok ki.” – 5B 520.

A Generál Konferencia Szombatiskolai Osztálya
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2021. július 3.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS   
Imaház és iskola részére (India) 
Dibrugarh városban

A reformáció üzenete India északkeleti 
régiójába az 1980-as években érkezett, ami-
kor D. Sureshkumar atyafi e térség népének 
szolgálatára volt. Isten kegyelméből to-
vábbra is vannak testvéreink a legészakibb 
részén Dibrugarh-nak, mely város részben 
olajiparáról ismert, de hatalmas a teaültet-
vények területe is, ahol különféle őshonos 
teafajták élnek.

Dibrugarh város Asszám államban helyez-
kedik el, a Himalája délkeleti részénél, a Brah-
maputra és a Barak folyó völgye mentén. Az állam 
területe 78 438 km2, amelynek szomszédos országai északról Bhután és 
Arunácsal Prades (indiai állam), keletről Nágaföld és Manipur (indiai ál-
lamok), délről Tripura, Mizoram (indiai államok) és Banglades, nyugatról 
Nyugat-Bengália (indiai állam), amelyet egy 22 kilométeres keskeny sáv, a 
Siliguri-folyosó kapcsol össze India többi részével. 

Asszám a világ egyik legnépesebb területe, jelenleg 31 millió embernek 
ad otthont – ami az elmúlt 10 évben csaknem 17%-os növekedést jelent. 
A 2011-es népszámlálás alapján a lakosság 61,47%-a hindu, 34,22%-a 
muszlim és 3,7%-a keresztény. További vallási irányzatok a dzsainizmus 
(0,1%), buddhizmus (0,2%), szikhizmus (0,1%) és animizmus. Hivatalos 
és leggyakoribb nyelve az asszám, amit a bengáli követ.  

A teakert csoportokba becslések szerint 6,5 millió ember tartozik, 
melyből 4 millióan élnek a 799 teabirtokon található lakónegyedekben, 
amik Asszám teatermesztő területein terjeszkednek. További 2,5 millió-
an a szomszédos falvakban élnek. Ők nem egy különálló etnikai csoport, 
hanem különálló etnikai csoportokból tevődnek össze, akik többtucat 
nyelven beszélnek némi asszám hatással és eltérő kultúrákkal. 

Célunk az, hogy terjesszük az örökkévaló evangéliumot egy imaház 
és egyházi iskola építésével Dibrugarh-ban. Ezen emlékműve az Úrnak 
ragyogó világosság lesz ezen a területen, amihez a segítségetekre van szük-
ség. Ezért szívből kérjük minden testvérünket, testvérnőnket és fiataljain-
kat, hogy nagylelkűen adakozzanak a tervünk számára! „Hogy mindenben 
meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, a mely általunk hálaadást szerez az 
Istennek.” (2Kor 9:11) A kedves segítségért köszönetünket és meleg üdvöz-
letünket fejezzük ki!

Hittestvéreitek Dibrugarh-ból
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551. Tanulmány - NEHÉZSÉGEK ÉS REMÉNYSÉG

NEHÉZSÉGEK ÉS REMÉNYSÉG
„Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hit-

ben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába be-
mennünk.” (Apcs 14:22)

„[Pál] Sohasem mulasztott el egyetlen lehetőséget sem, hogy az Üdvözítő-
ről beszéljen, vagy felsegítse az ínségeseket. Helységről helységre járva prédi-
kálta Krisztus evangéliumát, és gyülekezeteket alapított.” – AT 241. 
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 119-124. (Munka a pogányok között-részlet)

Vasárnap  Június 27.
1. A HIT EREDMÉNYE
a. Miután Krisztus tanítványai kénytelenek voltak elmenekülni Ikoni-

umtól, mert hitük miatt üldözték őket, mivel találkoztak Listrában? 
Apcs 14:8.

„Álljunk mindig készen enyhíteni mások szenvedését, és segíteni az arra 
rászorulókat.” – 6B 360.

b. Mit vett észre egy emberen Pál, miközben a népnek beszélt? Mi tör-
tént ennek eredményeként? Apcs 14:9-10.

„Amikor Pál… beszélt a népnek Krisztus csodatételeiről, hogy Ő a betege-
ket és szenvedőket meggyógyította, a hallgatóság soraiban észrevett egy nyo-
morékot, aki szemeit erősen rászegezve, hittel szívta be szavait. Pál mélységes 
részvétet érzett ezen nyomorék iránt, akiről látta, ’hogy van hite, hogy megy-
gyógyul’ (Apcs 14:9). A bálványimádó tömeg jelenlétében megparancsolta a 
nyomoréknak, hogy álljon fel egyenesen a lábaira. A nyomorék eddig mindig 
ülőhelyzetre volt kényszerülve, most azonban azonnal engedelmeskedett Pál 
parancsának és – életében először – felállt lábaira. A hitnek e tettre váltása… 
erőt árasztott rá.” – AT 120. 

2021. július 3.
Szombat

Napnyugta: H  20:43
Ro 21:16

1. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 14:8. 
És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt.

Apostolok cselekedetei 14:9-10.
9Ez hallá Pált beszélni: aki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, 10Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt.
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Hétfő  Június 28.
2. MINDEN DICSŐSÉG ISTENÉ 
a. Mit tettek a listraiak a csoda láttára? Apcs 14:11-13.

„’A sokaság pedig mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiálta, likóniai 
nyelven mondván: Az istenek jöttek le mihozzánk emberi ábrázatban’ (Apcs 
14:11). Ez az állításuk egyik hagyományukból eredt, amely szerint az istenek 
időnként meglátogatják a Földet. Barnabást az istenek atyjának: Jupiternek 
nevezték el, tiszteletreméltó külsejéért, méltóságteljes magatartásáért, szelíd-
ségéért és jóságáért, amely vonásaiból sugárzott. Pált Merkuriusznak tartot-
ták, ’minthogy ő volt a szóvivő’; buzgó volt és élénk, ékes szavakkal intette, 
figyelmeztette őket.” – AT 120. 

b. Miként mutatkozott meg, hogy az apostolok minden dicsőséget 
Krisztusnak tulajdonítanak? Apcs 14:14-18.

„A listraiak égtek a vágytól, hogy hálájukat kifejezzék. Rábeszélték tehát 
Jupiter templom papját, hogy az apostoloknak áldozatot mutasson be. Erre 
’felkoszorúzott bikákat hajtva a kapukhoz és a sokasággal együtt áldozni akar 
vala’ (Apcs 14:13). Pál és Barnabás, kik visszavonulva magányt és nyugalmat 
kerestek, mit sem vettek észre ezekből az előkészületekből. Nemsokára azon-
ban felhívta erre figyelmüket a hangos zene és a nagy tömeg zajos lelkesedése, 
mely a ház elé érkezett.

Miután az apostolok meggyőződtek az összesereglett nép szándékáról, és 
az azzal összefüggő nagy izgalomról, ’köntösüket megszaggatván a sokaság 
közé futamodónak’, remélve, hogy őket tervüktől eltéríthetik…

Tekintet nélkül az apostolok határozott kijelentésére, hogy ők nem mennyei 
lények, és Pál igyekezete ellenére – amellyel a nép gondolatait az igaz Istenre 
óhajtotta irányítani, mint egyedüli Lényre, akit megillet a dicsőítés – majdnem 
lehetetlen volt e pogányokat szándékuktól eltéríteni, hogy áldozatot mutas-
sanak be. A lakosság erősen hitte, hogy ezek az emberek tényleg istenek, és 
lelkesedésük annyira felfokozódott, hogy nem kívánták tévedésüket belátni…

Csak hosszas fejtegetés és beható magyarázat után tudták megértetni velük 
küldetésüket: hogy ők a menny Istenét és annak Fiát, a nagy Orvost képviselik. 
Csak így sikerült Pálnak és Barnabásnak visszatartani a népet szándékának 
megvalósításától.” – AT 121. 

Apostolok cselekedetei 14:11-13. 
11A sokaság pedig mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiálta, likaóniai nyelven mondván: Az istenek jöttek le mihozzánk emberi ábrázatban! 12És hívják vala Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkúriusnak, minthogy ő volt a szóvivő. 13Jupiter papja pedig, akinek temploma az ő városuk előtt vala, felkoszorúzott bikákat hajtva a kapukhoz, a sokasággal együtt áldozni akar vala.

Apostolok cselekedetei 14:14-18. 
14Mikor azonban ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál, köntösüket megszaggatván, a sokaság közé futamodának, kiáltván 15És ezt mondván: Férfiak, miért mívelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes izenetet hirdetjük néktek, hogy e hiábavalóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat: 16Ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni: 17Jóllehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jóltevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. 18És ezeket mondván, nagynehezen lecsendesíték a sokaságot, hogy nékik ne áldozzék.
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Kedd  Június 29.
3. ROSSZINDULATÚ PLETYKÁK 
a. Mi akadályozta, hogy a listriaiak elfogadják az evangéliumot? Hogyan 

változott meg a hozzáállásuk? Apcs 14:19.

„Az antiókhiai zsidók, akik ellenük voltak, akiknek befolyására elűzték 
a tanítványokat, összefogtak néhány zsidóval Ikóniumból, és az apostolok 
nyomába indultak. A nyomorékkal történt csoda, valamint annak hatása a 
jelenlévőkre, felkeltette irigységüket és az apostolok munkájának helyszínére 
vitte őket, hogy hamisan tüntessék fel azok munkáját. Tagadták, hogy Isten-
nek bármi része lenne abban, és azt állították, hogy a démonok művelték azt, 
akiknek ezek az emberek szolgálnak.

Ugyanezek korábban azzal vádolták a Megváltót, hogy az ördögök feje-
delmének segítségével űzött ki ördögöket, és csalónak jelentették ki. Most 
ugyanezzel a rosszindulatú haraggal voltak az apostolokkal szemben is. Ke-
serűség volt szívükben és ezért valótlanságokat hangoztattak, és ugyanezzel 
a keserűséggel itatták át Listra lakóit is. Azt állították, hogy jól ismerik Pál és 
Barnabás történetét és hitét. Olyan megtévesztően mutatták be az apostolok 
jellemét és munkáját, hogy a pogányok, akik készen álltak imádni őket, mint 
istenségeket, már a gyilkosoknál is rosszabbnak tartották őket. Úgy vélték, 
hogy aki eltávolítja őket e világból, az jó szolgálatot tesz Istennek és az embe-
riségnek.” – LP 59.

„Éppen kialakulóban volt elméjükben az igaz Isten-hit, az imádat és tisztelet, 
ami Őt megilleti; s mialatt Pált hallgatták, Sátán felbujtotta más városok hitetlen 
zsidóit, hogy Pál nyomában legyenek és az általa végzett jó munkát lerontsák… 
A nép csodálkozása és imádata most gyűlöletté változott.” – TL 168.

„A listraiak csalódása, hogy az apostolok tiltakozása miatt nem mutathat-
tak be nekik áldozatot, alapját vetette szenvedélyes gyűlöletüknek, amellyel 
Pál és Barnabás ellen fordultak. Gyűlöletük oly nagy volt, mint előbbi lelke-
sedésük, amikor Istenként ünnepelték őket. A zsidók által fellázítva, kezet 
akartak emelni az apostolokra. A lázítók azt is lelkükre kötötték, hogy ne 
adjanak alkalmat Pálnak a beszédre, mert – mint mondották – ez esetben a 
népet megbabonázza.

Az evangélium ellenségeinek csakhamar alkalmuk nyílt gyilkos szándékuk 
megvalósítására. Miután a listraiak engedtek a gonosz befolyásnak, sátáni düh 
lett úrrá rajtuk. Megragadták Pált, és irgalmatlanul megkövezték.” – AT 122. 

Apostolok cselekedetei 14:19. 
Jövének azonban Antiókhiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot eláltatván, megkövezék Pált, és kivonszolák a városból, azt gondolván, hogy meghalt.
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Szerda  Június 30.
4. CSODÁSAN MEGERŐSÍTVE
a. Mit jövendölt meg Jézus előre a nép számára, ahogyan meg is történt 

ez Pállal szemben a listraiak részéről? Jn 16:1-4.er.

„Azok, akik hisznek Isten szavának igazságaiban ezen utolsó napokban, 
hasonló ellenállással találkozhatnak [mint Pál Listrában] az igazságot el nem 
fogadó, elvtelen emberek részéről, akik nem haboznak megmásítani az igaz-
ságot. Még a legszembetűnőbb hamisságok terjesztése érdekében is mindent 
megtesznek, csakhogy tönkretegyék a befolyását és eltakarják útját azoknak, 
akiket Isten küldött figyelmeztető üzenettel a világnak. Míg némelyek hamis-
ságokat állítanak és terjesztenek, addig mások oly elvakultak Sátán tévesz-
méitől, hogy igazságként fogadják azokat. Az ősellenség csapdájába kerültek, 
miközben azzal hízelegnek önmaguknak, hogy ők Isten gyermekei. ’És azért 
bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy 
kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyö-
nyörködtek az igazságtalanságban.’ ” – LP 60.
b. Hogyan erősítette meg az Úr csodálatosan Pált fizikailag és lelkileg a 

nagyon fájdalmas megpróbáltatásai során Listrában? Apcs 14:20-21.er. 
Hogyan használta fel őt az Úr az ottani új hívők megerősítésére is?

„Ebben a sötét és súlyos órában a Pál és Barnabás munkálkodása következ-
tében Jézushoz megtért listraiak tömege hű és állhatatos maradt. Az esztelen 
ellenállás és ellenségeik kegyetlen üldözése csak megerősítette ezen hűséges 
atyafiak hitét. Ezt bizonyította részvétük, ahogy fájdalmas megilletődéssel 
állták körül Pál apostol holtnak vélt testét.

Milyen nagy volt azonban csodálkozásuk, amikor az apostol jajgatá-
suk közben egyszerre csak felemelte fejét, és Istent dicsőítve felállt! Isten 
szolgájának ezt a váratlan talpra állását az isteni hatalom újabb csodájának 
tekintették. A menny pecsétjének, amellyel új hitükben erősítette meg őket. 
Kimondhatatlan öröm töltötte el őket, és a hit újabb erejével dicsőítették 
Istent.” – AT 122. 

János 16:1-4. er.
1Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. 2A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. 3És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem. 4Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy amikor eljő az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek.

Apostolok cselekedetei 14:20-21. 
20De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén, beméne a városba; és másnap Barnabással elméne Derbébe. 21És miután hirdették az evangyéliomot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek...



 

991. Tanulmány - NEHÉZSÉGEK ÉS REMÉNYSÉG

Csütörtök  Július 1.
5. GONDOSKODÁS A HÍVŐKRŐL
a. Hogyan mutatkozott meg Pál megbocsájtó lelkülete? Apcs 14:21.ur.-22.

„Azonban sem Pál, sem Barnabás nem tudott úgy határozni, hogy a mun-
kát addig máshol vegyék fel, amíg meg nem erősítették azoknak hitét, akiket 
egy időre magukra kellett hagyniuk olyan helyeken, ahol előzőleg már mű-
ködtek. Ezért anélkül, hogy a veszélyektől visszariadtak volna, újból ’megtéré-
nek Listrába, Ikóniumba és Antiókhiába, erősítve a tanítványok lelkét, intvén 
őket, hogy maradjanak meg a hitben.’ ” – AT 123.
b. Mit tanulhatunk az apostolok munkamódszeréből? Apcs 14:23-28.

„Ha munkája következtében bárhol Krisztust Megváltóul fogadták el a lel-
kek, kellő időben gyülekezetté szervezte őket – ha a hívők száma csekély volt 
is. Ezáltal tanultak meg a keresztények egymáson segíteni, emlékezvén Jézus 
ígéretére: ’Mert ahol ketten, vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott 
vagyok közöttük’ (Mt 18:20).

Pál ezekről a megszervezett gyülekezetekről sem feledkezett meg. Törő-
dött velük. Bármilyen kicsi volt is az ilyen csoport, állandóan gondozta őket. 
A kisebb gyülekezeteket még féltőbb gonddal őrizte, jól tudván, hogy ezek 
különös figyelmet igényelnek. A tagoknak alaposan meg kell gyökerezniük az 
igazságban, és tanítást kell kapniuk, hogy komolyan és önzetlenül fáradozza-
nak a környezetükben élő emberekért.” – AT 123-124.

Péntek  Július 2.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért tudott járni a lábára nyomorék?
2. Hogyan reagáltak a tanítványok, amikor a listraiak dicsőíteni akarták őket?
3. Hogyan akarta meggátolni az ellenség Isten munkáját Listrában?
4. Miként adhat számomra bátorítás az, ahogyan Pál kezelte a megpróbáló 

helyzetet Listrában?
5. Milyen értéke van a kicsiny gyülekezeteknek Isten előtt?

Apostolok cselekedetei Apcs 14:21.ur -22. 
 21 ...megtérének Listrába, Ikoniumba és Antiókhiába. 22Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk.

Apostolok cselekedetei 14:23-28. 
23Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván bőjtölésekkel egybe, ajánlák őket az Úrnak, kiben hittek vala. 24És Pisidián általmenvén, menének Pamfiliába. 25És miután Pergában hirdették az ígét, lemenének Attáliába; 26És onnét elhajózának Antiókhiába, ahonnét az Isten kegyelmére bízták volt őket arra a munkára, melyet elvégeztek. 27Mikor pedig megérkeztek és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélék, mily nagy dolgokat cselekedett az Isten ő velök, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. 28Ott aztán nem kevés időt töltöttek a tanítványokkal.
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2021. július 10.
Szombat

Napnyugta:  H 20:40
Ro 21:13

A TANTÉTELEK TISZTÁZÁSA
„Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevé-

re, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szaka-
dások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon 
véleményben.” (1Kor 1:10)

„Hittestvérek, tisztelnünk kell egymást! Addig kell együtt tanácskoznunk 
és együtt imádkoznunk, amíg egység nem lesz közöttünk!” – RH December 
15, 1885.
Javasolt olvasmányok: Az Apostolok Története, 125-131. (Zsidó és pogány-részlet); Bizony-

ságtételek a Prédikátoroknak, 201-209. (Emeld a színvonalat-részlet)

Vasárnap  Július 4.
1. KÜLÖNBÖZŐ ELKÉPZELÉSEK
a. Milyen elméletet támogatott némely júdeai férfi a keresztények köré-

ben? Miért okozott ez nézeteltérést? Apcs 15:1; Tit 1:10-11.

„Pál idején egyesek a körülmetélkedést feszegették. Bibliaszövegekkel 
bizonyították kötelező voltát a zsidókra. Ez azonban értéktelenné vált, mert 
Krisztus már meghalt a kereszten; a körülmetélkedés értékét vesztette. 

A kereszt eltörölte a jelképes szolgálatot és a ceremóniákat. Isten valóságos 
Báránya feláldoztatott a bűnös emberért, a valóság megszüntette az árnyékot. 
Pál a jelen főfontosságú igazságra igyekezett terelni a nép gondolatait, de noha 
Krisztus követőinek tartották magukat, belemerültek a zsidó hagyományok 
tanításába és a körülmetélkedés kötelezettségébe.” – TII 164.

„Ezek a Júdeabeli tanítók azt állították, és pedig nagyon határozottan, hogy 
csak a körülmetélkedés és a ceremóniák törvényének betartása vezet az üd-
vösségre.” – AT 125.

2. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 15:1; Titusz 1:10-11. 
Apostolok cselekedetei 15:1. Némelyek pedig, kik Júdeából jöttek alá, így tanítják vala az atyafiakat: Ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem idvezülhettek.Titusz 1:10-11. 10Mert van sok engedetlen, hiába való beszédű és csaló, kiváltképen a körülmetélkedésből valók, 11Akiknek be kell dugni a szájokat; akik egész házakat feldúlnak, tanítván rút nyereség okáért, amiket nem kellene.



11112. Tanulmány - A TANTÉTELEK TISZTÁZÁSA

Hétfő  Július 5.
2. SZÜKSÉG VAN NÖVEKEDNI A MEGÉRTÉSBEN
a. Mire volt szükség ahhoz, hogy egyetértsenek a körülmetélkedés és 

ceremóniális törvényekkel kapcsolatban, amelyek Isten Bárányára, 
Krisztus első megjelenésére mutattak rá? 1Kor 1:10; Apcs 15:2.

b. Milyen hírekkel tértek vissza Antiókhiából a tanítványok? Apcs 
15:3-4.

„Jeruzsálembe megérkezve Antiókhia küldöttei elmondták az eredményt 
a gyülekezetek közössége előtt, amely szolgálatukat kísérte, és azt a zavart, 
amelyet az okozott, hogy néhány megtért farizeus kijelentette, hogy a pogány 
megtérteket körül kell metélni és meg kell tartaniuk Mózes törvényét, a cere-
moniális törvényt, ha üdvözülni akarnak.” – LP 64.
c. Mihez ragaszkodott némely hívő farizeus még azután is, hogy hallot-

ták a prófécia teljesedését a pogányok megtéréséről? Miért? Apcs 15:5.

„Akik a zsidók közül tértek meg, rendszerint nem voltak hajlandók olyan 
gyorsan haladni, mint ahogyan az isteni gondviselés az utat előkészítette. Az 
apostoloknak a pogány területeken elért eredményéből tisztán látszott, hogy 
a pogányok közül megtértek száma csakhamar túlszárnyalja a zsidó megtér-
tek számát. A zsidók tehát féltek, hogy nemzeti sajátságaik, amelyek eddig 
határozottan megkülönböztették őket minden más néptől, végül teljesen 
megszűnnek azok között, akik az evangéliumot elfogadják; illetve, ha nem 
állítják törvényük korlátait és ceremóniáit a gyülekezeti felvétel szükséges 
követelményeként a pogányok elé.” – AT 125.

„A zsidók büszkék voltak Isten által kijelölt szolgálatukra. Kijelentették, 
hogy mivel Isten egyszer leszögezte a héber istentisztelet módját, lehetetlen, 
hogy valamikor felhatalmazást adjon annak megváltoztatására. Eldöntötték, 
hogy a kereszténységnek csatlakoznia kell a zsidó törvényekhez és szertartá-
sokhoz. Nehezen tudták felismerni a végét annak, amit Krisztus eltörölt halála 
által. Nehezen tudták felfogni, hogy a ceremoniális áldozatok csak Isten fiának 
halálát ábrázolták előre, amelyben az árnykép találkozott a valósággal, és ér-
vénytelenné tette az Istentől elrendelt szertartásokat és a zsidó vallás áldozati 
rendszerét.” – LP 64-65.

1Korinthus 1:10; Apostolok cselekedetei 15:2. 
1Korinthus 1:10. Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.Apostolok cselekedetei 15:2. Mikor azért Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedése lőn azok ellen, azt végezék, hogy Pál és Barnabás és némely mások ő közülök menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe e kérdés ügyében.

Apostolok cselekedetei 15:3-4. 
3Ők tehát kikísértetvén a gyülekezettől, általmentek Fenicián és Samárián, elbeszélve a pogányok megtérését; és nagy örömet szerzének az összes atyafiaknak. 4Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadák őket, és ők elbeszélék, mily nagy dolgokat cselekedék az Isten ő velök.

Apostolok cselekedetei 15:5. 
Előállának azonban némely hivők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák.
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Kedd  Július 6.
3. EGYSÉGRE TÖREKVÉS
a. Mit tettek a keresztény küldöttek nézeteltéréseik rendezésére? Miért 

fontos ez mindannyiunk részére?  Rm 15:5-6; Apcs 15:6.

„Az Úr félreérthetetlen utasításokat adott Igéjében. Ha ezeknek engedel-
meskedünk, megőrizhetjük a gyülekezet egységét és összhangját. Testvéreim, 
hallgattok-e ezekre az ihletett rendelkezésekre? Akik a Bibliát olvassátok, az 
Ige cselekvői vagytok-e? Törekedtek-e megvalósítani Krisztus imáját, amelyet 
követői egységéért mondott el?” – 5B 179.
b. Mivel bizonyította Péter, Barnabás és Pál, hogy a Szentlélek munkál-

kodik a pogányok között is? Apcs 15:7-12.

„A korábbi időszak rendszerének minden megváltottját ugyanolyan bizo-
nyosan Krisztus váltotta meg, mint ahogyan minket is.” – TII 164.
c. Nevezz meg egy olyan tényezőt, amely kihívást jelentett a zsidó és 

pogány megtértek közötti teljes összhang elérése érdekében! Rm 
14:19-21.

„A pogányoknál szokás volt a megfulladt állat húsát is fogyasztani, míg 
a zsidóknak Isten azt az utasítást adta, hogy az állatok leölésénél különösen 
ügyeljenek arra, hogy az állat vére teljesen kifolyjon, mert különben húsa nem 
tekinthető egészségesnek. Ezeket az előírásokat Isten a zsidóknak egészségük 
és erejük megóvására adta. Bűnnek számított a zsidóknál általában a vért étel 
gyanánt felhasználni. Azt vallották, hogy a vér az élet, és a vérontás a bűn 
következménye.

Ellenben a pogányok az áldozati állatok vérét felfogták, és ételeik készíté-
sénél felhasználták. A zsidók el sem képzelhették, hogy az Isten rendeletére 
betartott szertatásokat most megváltoztassák. Ha tehát a jelenlegi körülmé-
nyek között a pogányokkal egy asztalnál étkeznének, csak súrlódások és meg-
botránkozások keletkeznének.” – LP 65-66.

Róma 15:5-6; Apostolok cselekedetei 15:6. 
Róma 15:5-6. 5A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint: 6Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.Apostolok cselekedetei 15:6. Egybegyülének azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek.

Apostolok cselekedetei 15:7-12. 
7És mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter, monda nékik: Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangyéliomnak beszédét, és higyjenek. 8És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a Szent Lelket, miként nékünk is; 9És semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét. 10Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk? 11Sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hiszszük, hogy megtartatunk, miképen azok is. 12Elhallgatott azért az egész sokaság; és hallgatják vala Barnabást és Pált, amint elbeszélék, mennyi jelt és csudát tett az Isten ő általok a pogányok között.

Róma 14:19-21. 
19Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. 20Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. 21Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, a miben a te atyádfia megütközik vagy megbotránkozik, vagy erőtelen.
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Szerda  Július 7.
4. A MEGEGYEZÉSRE VALÓ ELJUTÁS
a. A vér ételként való fogyasztásán túl, milyen további pogány szokások 

okoztak aggodalmat a zsidó megtértek számára? 1Kor 8:9-13; 6:18.

„Sokan a megtért pogányok közül tudatlan és babonás emberek között éltek, 
akik gyakran mutattak be isteneiknek áldozatokat. E pogány istentiszteletek 
papjai azonban a hozzájuk hozott áldozatokkal kiterjedt üzletet folytattak. A 
zsidó testvérek tehát féltek, hogy a megtért pogányok árthatnának a keresz-
ténység hírnevének, ha vásárolnának a bálványáldozatra szánt húsból; ezáltal 
látszólag, bizonyos tekintetben a bálványimádás szertartásait hagynák jóvá…

Azonkívül a pogányok, de különösen a görögök, mértéktelen és kicsapongó 
életet éltek, és így az a veszély is fenyegetett, hogy egyesek, akiknek megtérése 
nem volt őszinte, hitvallomást tehetnek anélkül, hogy szokásaikat elhagyták 
volna. A zsidó-keresztények azonban nem tudták eltűrni azt az erkölcstelen-
séget, ami a pogányoknál nem is számított bűnnek.” – AT 127.

„A szabadosság, kicsapongás korában élünk, amikor fiatalok és öregek 
arcátlanul követik el a bűnöket. Ha nem őrizzük féltő szeretettel ifjúságunkat 
és nem vértezzük fel őket szilárd alapelvekkel, ha nem válogatjuk meg jobban, 
gondosabban társaságukat és olvasmányaikat, amelyek benső lényüket táplál-
ják, akkor zsákmányává lesznek annak a társadalomnak, amelynek erkölcsei 
olyan romlottak, mint amilyen annak idején Sodorna lakosaié volt.” – ÜI 46.

„A paráznák kívül maradnak, nem léphetnek be Isten városába.” – BP 203.
b. Milyen kiegyensúlyozott döntést ajánlott Jakab? Apcs 15:13, 19-20.

„Úgy tűnik, hogy ebben az esetben Jakabot választották a tanács elé ter-
jesztett ügy eldöntésére. Az ő véleménye az volt, hogy a ceremoniális törvényt, 
különösen a körülmetélkedés rendelkezését nem lenne bölcs dolog ráerőltetni 
a pogányokra vagy ajánlani számukra. Hangsúlyozni igyekezett testvérei előtt 
azt a tényt, hogy amikor a pogányok Istenhez tértek bálványimádásukból, 
nagy változás történt hitükben, azért nagy óvatosságot kell tanúsítaniuk, hogy 
meg ne zavarják elméjüket homályos és bizonytalan kérdésekkel, és el ne bá-
tortalanítsák őket Krisztus követésében.

Ez nem jelenti azt, hogy a pogányok elkövethetnek olyan dolgot, amely 
lényeges összeütközésre vezetne a zsidó testvérekkel… Elvárták tőlük, hogy 
tartsák meg az erkölcsi törvény parancsolatait, és éljenek szent életet.” – LP 69.

1Korinthus 8:9-13; 6:18. 
(8:9-13)  9De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek. 10Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivelhogy erőtelen, nem arra indíttatik-é, hogy megegye a bálványáldozatot? 11És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyádfia, akiért Krisztus meghalt. 12Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. 13Annakokáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyámfiát, inkább soha sem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne botránkoztassam.(6:18) Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.

Apostolok cselekedetei 15:13, 19-20. 
13Miután pedig ők elhallgattak, felele Jakab, mondván: Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg engem!19Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez; 20Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől.
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Csütörtök  Július 8.
5. EGYESÜLVE A JELENVALÓ IGAZSÁGBAN
a. Milyen határozatot hagyott jóvá a keresztény hívők küldöttsége? 

Apcs 15:22-23, 28-31.

b. Mit tanít számunkra az, hogy nem volt mindenki elégedett a végső 
döntéssel, hogy a ceremóniális törvények beteljesedtek Krisztus ál-
dozatával? Gal 6:12-15; 5:6.

„Nem az összes keresztényt hívták meg, hogy szavazzanak e kérdésben. Az 
’apostolok és vének’ – befolyásos és jó ítélőképességű férfiak – fogalmazták 
meg és bocsátották ki a határozatot, amelyet azután valamennyi keresztény 
gyülekezet elfogadott. Azonban a határozat nem mindenkinek tetszett. Dics-
vágyó és magukat sokra tartó testvérekből párt alakult, akik nem helyeselték 
a döntést. Ezek a férfiak merészen és saját felelősségükre kezükbe vették a 
párt vezetését. Panaszokkal és kifogásokkal éltek, új terveket javasoltak és 
megkísérelték lerontani azon férfiak munkáját, akiket Isten az evangélium 
hirdetésére rendelt. Kezdettől fogva ilyen akadályokkal kellett Isten egyházá-
nak megküzdenie; és ilyen nehézségei lesznek az idők végezetéig.” – AT 130.

„A ceremóniális törvények, amelyeket Isten adott Mózesen keresztül, 
az abban lévő áldozatok és rendelkezések, addig voltak kötelezőek a zsidó 
nemzetnek, amíg a jelkép találkozott a valósággal Krisztus halálakor, amikor 
mint Isten Báránya, elvette a világ bűnét. Ekkor minden áldozati szolgálat és 
szertartás eltöröltetett.” – RH September 27, 1881.

„A régi szertartások folytatása bántó lett volna Istennek.” – TII 150. 

Péntek  Július 9.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen szükségtelen igát próbált megkövetelni néhány korai keresztény 

mindenkitől?
2. A farizeusi magatartás dédelgetése kapcsán milyen veszélyekbe sodródhatok?
3. Miért volt hasznos, amikor az apostolok és vének összegyűltek a megbeszélésre?
4. Hogyan tekinti az egyház a paráznaságot, annak ellenére, hogy az nagyon 

elterjedt a világban?
5. Miért ne lepődjek meg a napjainkban lévő eltérő nézetek miatt? 

Apostolok cselekedetei 15:22-23, 28-31. 
22Akkor tetszék az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat válaszszanak ki magok közül és elküldjék Antiókhiába Pállal és Barnabással, Júdást, kinek mellékneve Barsabás, és Silást, kik az atyafiak között főemberek valának. 23Megírván azok keze által ezeket: Az apostolok, a vének, és az atyafiak az Antiókhiában, Siriában és Czilicziában levő, a pogányok közül való atyafiaknak üdvözletüket!28Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül, 29Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben! 30Azok annakokáért elbocsáttatván, elmenének Antiókhiába; és egybegyűjtvén a sokaságot, átadák a levelet. 31És mikor elolvasták, örvendezének az intésen.

Galata 6:12-15; 5:6. 
(6:12-15)  12Akik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. 13Mert magok a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt; hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek. 14Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak. 15Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés.(5:6) Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
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2021. július 17.
Szombat

Napnyugta:  H 20:35
Ro 21:08

A SZENTLÉLEK IRÁNYÍTÁSA ALATT
„És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak: egy macedón férfiú 

állt előtte, kérve őt és ezt mondva: Jer által Macedóniába, és légy segít-
ségül nékünk!” (Apcs 16:9)

„A macedón kiáltás hallatszik hozzánk minden irányból.” – 5B 68. 
Javasolt olvasmányok: Az Apostolok Története, 134-143. (A felmagasztalt kereszt, Távoli 

országokban-részlet); Bizonyságtételek, 9. kötet, 43-48. (Komoly 
erőfeszítésre van szükség)

Vasárnap  Július 11.
1. A MEGERŐSÍTŐ SZÁNAKOZÁS
a. Mit tett Pál és Barnabás a gyűlés után? Miért váltak külön? Apcs 

15:35-39. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogy Barnabás 
bízott abban, hogy János Márk segítség lesz számára? 2Tim 4:11.

„[Pál] nem volt hajlandó elnézni Márk gyöngeségét, aki a reá váró ottho-
ni biztonság és kényelem kedvéért munkáját otthagyta. Hangsúlyozta, hogy 
olyan ember, akinek kevés a kitartása, alkalmatlan olyan munkára, amely 
türelmet, önmegtagadást, bátorságot, odaadást, hitet, áldozatkészséget, sőt 
szükség esetén még az életet is igényli.” – AT 134.

„A Szentlélek nem takargatja…, hogy Pál és Barnabás közt éles ellentét 
volt, sem a próféták és apostolok gyöngeségeit és bukásait, hiszen Ő az, aki 
elvonja a fátylat az ember szívéről. Így ott olvashatjuk a hívők életét összes hi-
báikkal és ballépéseikkel, melyeket tanulságnak szánt a következő nemzedék 
számára. Ha teljesen gyarlóság nélkül valók lettek volna, emberfölöttiek is let-
tek volna. Ez esetben bűnös természetünk kétségbe esne, hogy eléri-e valaha 
a kitűnőségnek e pontját. De mikor látjuk, hogyan küzdöttek, és hogyan estek 
el, majd hogyan szedték össze magukat, és diadalmaskodtak Isten kegyelme 
által, akkor bátorságot merítünk belőle, s arra serkent bennünket, hogy mi 
is kapaszkodjunk át az akadályokon, melyeket romlott természetünk helyez 
utunkra.” – 4B 12.

3. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 15:35-39. 
35Pál és Barnabás is Antiókhiában időzének, tanítva és prédikálva másokkal is többekkel az Úrnak ígéjét. 36Egynéhány nap mulva pedig monda Pál Barnabásnak: Visszatérve most, látogassuk meg a mi atyánkfiait minden városban, melyben hírdettük az Úrnak ígéjét, hogyan vannak. 37És Barnabás azt tanácsolá, hogy vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hívatik. 38Pál azonban azt tartá méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velök a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. 39Meghasonlás támada azért, úgyhogy elszakadának egymástól, és Barnabás maga mellé véve Márkot, elhajózék Cziprusba.

2Timóteus 4:11. 
Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.
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Hétfő  Július 12.
2. PÁL ÉS TIMÓTEUS
a. Hová ment Pál ezután? Kire volt nagy hatással Pál hite korábban 

Listrában? Apcs 15:40-41; 16:1-2.

„Az apostol szenvedéseinek szemtanúi között, a Listrában megtért cso-
portban volt egy fiatalember, aki később Krisztus kiváló munkásává lett, és 
megosztotta az apostol úttörő munkájának fáradalmait és örömeit a nehéz 
misszióterületeken. Ez a fiatalember Timóteus volt. Mikor Pált a városból 
kivonszolták, ez a fiatal tanítvány is többedmagával körülállta az apostol lát-
szólag élettelen testét. Majd láthatta, miként állt talpra az apostol, és noha 
teste zúzott és vérrel áztatott volt, mégis Istent dicsőítette, amiért Krisztusért 
szenvedhetett.” – AT 122-123.
b. Milyen terve volt Pálnak? Milyen eredménnyel járt? Apcs 16:3-5.

„Timóteus alig nőtt ki gyermekkorából, Pál már magával vitte munkatár-
sként. Timóteus két tanítója jutalmat nyert, mikor a nagy apostol közvetlen 
munkatársaként látták a rájuk bízott gyermeket.

Pál szerette Timóteust, mert Timóteus szerette Istent. A gyakorlati is-
tenfélelem, az igazság értelmes ismerete tekintélyt és befolyást kölcsönzött 
neki. Családi körének erkölcsi hatása, nem alkalmi neki-neki rugaszkodó, 
sem változékony, hanem jelentős volt. A Timóteust irányító szabály Isten 
szava volt. Sorról sorra, elvről elvre, itt is kicsit, ott is kicsit tanításokban 
részesült… Családi nevelése együttműködött Istennel, hogy azon felelős-
ségek hordozására neveljék ezt az ifjút, melyek kora ifjúságában rá fognak 
hárulni.” – TII 210-211.

„Az apostolok Krisztus kegyelme által lettek azzá, amivé lettek. Őszinte 
odaadás és alázatos, komoly ima vonta őket szoros közösségre Krisztussal. 
Együtt ültek vele mennyei helyeken. Az apostolok tudatában voltak nagy adó-
ságuknak. Komoly, állhatatos imával elnyerték a Szentlélek adományát, majd 
a lélekmentés felelősségének súlyával terhelve, lelkesen nekivágtak, hogy ki-
terjesszék a kereszt diadalait.” – 7B 32.

Apostolok cselekedetei 15:40-41; 16:1-2. 
(15:40-41)  40Pál pedig Silást választván maga mellé, elméne, az Isten kegyelmére bízatván az atyafiaktól. 41És eljárá Siriát és Czilicziát, erősítve a gyülekezeteket.(16:1-2)  1Juta pedig Derbébe és Listrába: És ímé vala ott egy Timótheus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának fia; 2Kiről jó bizonyságot tesznek vala a Listrában és Ikóniumban levő atyafiak.

Apostolok cselekedetei 16:3-5. 
3Ezt Pál magával akará vinni; és vévén, körülmetélé őt a zsidókért, kik azokon a helyeken valának: mert ismerték mindnyájan az ő atyját, hogy görög volt. 4És amint általmentek a városokon, meghagyák nékik, hogy tartsák meg a rendeléseket, melyeket végeztek a Jeruzsálemben levő apostolok és vének. 5A gyülekezetek azért erősödének a hitben, és gyarapodának számban naponként.
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Kedd  Július 13.
3. A KIÁLTÁSRA FIGYELVE
a. Mit érdemes józanul, imádsággal megfontolnia minden hívőnek, 

arravaló tekintettel, hogy az apostolokat szemmel láthatóan a Szent-
lélek vezette? Apcs 16:6-10.

„A legünnepélyesebb időszakban élünk. Fontos felelősségünk van. Új 
területek nyíltak meg munkánkhoz, és mindenfelől hallható a macedóniai 
kiáltás. ’Jer által… és légy segítségül nékünk.’ Könyörögnek, hogy akár egyet-
len napra is jöjjön valaki munkálkodni közéjük, ha többre nincs lehetőség. 
Istennek angyalai előkészítik a füleket a hallásra, és a szíveket a figyelmeztetés 
befogadására. Őszinte lelkek élnek közöttünk, akik még sohasem hallották 
hitünknek indítékait. Emberek vesznek el az ismeret hiánya miatt. Század-
része sem készül el annak, aminek kellene annak érdekében, hogy a hármas 
angyali üzenet hirdetve legyen a világnak. Megvannak a felelősök, akik miatt 
némelyek soha nem hallanak az igazságról.” – RH October 22, 1914.

„Vannak olyan területek közel hozzánk és idegen országok is, amelyek 
érettek az aratásra. Önkénteseket hív az Úr most. Menjetek és dolgozzatok 
Istennek könnyek között, vigyétek a drága magvakat, mert minden bizonnyal 
örömmel tértek vissza, kévékkel a kezetekben.   Imák és könnyek kísérik a 
munkát, de csak azért, hogy jellemed szentségtelen vonásai ne szennyezzék 
be Isten szent művét. Kevesebb múlik azon, hogy mit tudunk megtenni mi, 
még ha a tőlünk telhető legnagyobb erőfeszítéssel is tesszük, mint azon, hogy 
Isten mit tud tenni értünk azzal, amit nevének dicsőítésére teszünk.” – RH 
December 15, 1885.

„Mindenünnen hallatszik a macedóniai kiáltás. Talán várjunk-e engedély-
re a munkához? Vagy menjünk és dolgozzunk a tőlünk telhető legjobban, 
képességeinkre és az Úr segítségére támaszkodva, felkeltve az érdeklődést az 
igazság iránt egy szerényebb kezdéssel olyan helyeken, ahol még semmit sem 
tettünk a figyelmeztető üzenet hirdetésére?

Az Úr bátorította azokat, akik felelősségük szerint elkezdtek munkálkodni 
Neki. Az ő szívük telve volt a veszendők iránti szeretettel. Egy igazi misszio-
nárius lelkületet fognak elsajátítani azok, akik valóban meg akarják ismerni 
Istent és Jézus Krisztust, akit elküldött. Az Úr él és uralkodik. Fiatalok, men-
jetek olyan területekre, ahová az Úr Lelke vezet titeket. Végezzetek kétkezi 
munkát, hogy fenntartsátok magatokat és hirdessétek a figyelmeztetés üzene-
tét ott, ahol lehet.” – MM 321. 

Apostolok cselekedetei 16:6-10. 
6Eljárván pedig Frigiát és Galácia tartományát, mivelhogy eltiltatának a Szent Lélektől, hogy az ígét Ázsiában hirdessék, 7Misia felé menvén, igyekeznek vala Bithiniába jutni; de nem ereszté őket a Lélek. 8Áthaladván azért Misián, lemenének Tróásba. 9És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak: egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt és ezt mondva: Jer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk! 10Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezénk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangyéliomot.
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Szerda  Július 14.
4. LÉLEKNYERÉS MAKEDÓNIÁBAN 
a. Mi állt az apostolok figyelmének központjában Makedóniában? 

Apcs 16:11-12.

b. Mutasd be, hogyan történtek az első megtérések ezen a területen! 
Mit tanulhatunk ebből? Apcs16:13-15; Zsol 25:9.

„Az igazi szelídség meglágyítja, enyhíti a szívet, és alkalmassá teszi az el-
mét a megelevenedett szó befogadására. Foglyul ejti egész gondolatvilágunkat 
Krisztus iránti engedelmességre. Megnyitja az emberi szívet Isten szavának 
befogadására, ahogyan Lídiáé is megnyílt.” – MÉ 12.

„[Lídia] Örömmel elfogadta az igazságot, házanépével együtt megtért és 
megkeresztelkedett. Azután kérte az apostolokat, fogadják el az ő házát tar-
tózkodásuk helyéül.” – AT 141.
c. Mit állított az apostolokról egy leány, aki az igazság Szerzőjének ár-

tani akart? Apcs 16:16-17.

„Ez a szolgálóleány Sátánnak különleges eszköze volt, aki jövendőmon-
dásaival nagy hasznot hajtott gazdáinak. Befolyásával nagyban előmozdította 
a bálványimádás terjedését. Sátán jól tudta, hogy most birodalmába törnek 
be, tehát ezen eszközhöz folyamodott, hogy Isten munkájának ellenálljon. 
Azt remélte ugyanis, hogy bölcseleteit belevegyítheti azokba az igazságokba, 
amelyeket az evangélium hírnökei hirdetnek. A leány dicsérete, ajánlata csak 
ártott az igazság ügyének, mert elvonta az emberek figyelmét és gondolatait 
az apostolok tanaitól. Az evangéliumot rossz hírbe hozta, mivel sokan arra a 
gondolatra jutottak, hogy ezen férfiakat, akik Isten Lelke és ereje által szóltak, 
ugyanaz a lélek vezeti, mint Sátán ama követét.” – AT 141-142.
d. Mit volt kénytelen tenni Péter? Apcs 16:18.

„Amikor a leány megszabadult a gonosz lélektől és értelme ismét megtisz-
tult, elhatározta, hogy Krisztus követőjévé lesz.” – AT 142.

Apostolok cselekedetei 16:11-12. 
11Elhajózván azért Tróásból, egyenesen Sámothrákéba mentünk, és másnap Neápolisba; 12Onnét pedig Filippibe, mely Macedónia azon részének első gyarmatvárosa. És ebben a városban töltöttünk néhány napot.

Apostolok cselekedetei 16:13-15;Zsoltár 25:9. 
Apostolok cselekedetei 16:13-15. 13És szombatnapon kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni; és leülvén, beszélgeténk az egybegyűlt asszonyokkal. 14És egy Lidia nevű, Thiatira városbeli bíborárús asszony, ki féli vala az Istent, hallgata reánk. Ennek az Úr megnyitá szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond vala. 15Mikor pedig megkeresztelkedék mind házanépével egybe, kére minket, mondván: Ha az Úr hívének ítéltetek engem, jertek az én házamhoz, és maradjatok ott. És unszola minket.Zsoltárok 25:9. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat.

Apostolok cselekedetei 16:16-17. 
16Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, kiben jövendőmondásnak lelke vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával. 17Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az idvességnek útját hirdetik.

Apostolok cselekedetei 16:18. 
Ezt pedig több napon át mívelte. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a léleknek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában.
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Csütörtök Július 15.
5. KRISZTUSSAL SZENVEDNI 
a. Miként fordította Sátán az ő haragját Pál és Silás felé, miután a jós-

nőt csodával megszabadították tőle?  Apcs 16:19-22.

„Látták [a gazdái], hogy minden reményük szertefoszlik; jövedelmet jö-
vendőmondásaiból és jóslataiból többé nem szerezhetnek, és hogy bevételi 
forrásuk csakhamar teljesen kiapad, ha az apostolok továbbra is folytathatják 
evangéliumi munkájukat.” – LP 74.

„A városban többen részesedtek a sátáni szemfényvesztéssel szerzett pénz-
ből, és mert féltek az olyan hatalom befolyásától, amely működésüket végleg 
megszüntetné, éktelen kiáltozásba kezdtek Isten szolgái ellen…

A tömegen őrült izgalom tört ki. Rátámadtak az apostolokra. A csőcselék 
felülkerekedett… a hatóság embereinek beleegyezésével.” – AT 142.
b. Milyen büntetést kaptak az apostolok? Hogyan viselték helyzetüket? 

Apcs 16:23-25.

„Az apostolok borzalmasan fájdalmas körülményekbe kerültek. Felhasí-
tott vérző hátuk a durva kőpadlóval érintkezett, a lábuk a magasba emelve, 
testük szorosan összekötözve volt. Ebben a természetellenes helyzetben rend-
kívül nagy fájdalmaktól szenvedtek, de mégsem nyögtek, nem panaszkodtak, 
hanem egymást bátorítva beszélgettek és Istent dicsőítették, hogy méltónak 
találta őket a szégyenben szenvedni az Ő kedves nevéért.” – LP 75.

Péntek  Július 16. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Kit támogathatnék úgy, mint ahogyan Barnabás Márkot?
2. Kicsodát készíthetnék fel teherviselésre úgy, mint ahogyan Timóteusnak 

volt része ebben?
3. Mit tehetnék én a mai makedóniai kiáltásokra válaszul?
4. Hol találhatnék Lídiához hasonló szelíd lelkeket, akik nyitottak az igazságra?
5. Hogyan buzdíthat tanulmányozásra engem Pál és Silás története?

Apostolok cselekedetei 16:19-22.
19Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Silást, vonák a piaczra a hatóságok elé. 20És odavezetvén őket a bírákhoz, mondának: Ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat, 21És olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mivelhogy rómaiak vagyunk. 22És velök egyben feltámada a sokaság ő ellenök. A bírák pedig letépetvén ruháikat, megvesszőzteték őket.

Apostolok cselekedetei 16:23-25. 
23És miután sok ütést mértek rájok, tömlöczbe veték őket, megparancsolva a tömlöcztartónak, hogy gondosan őrizze őket. 24Ki ilyen parancsolatot vévén, veté őket a belső tömlöczbe, és lábaikat kalodába szorítá. 25Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket.
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2021. július 24.
Szombat

Napnyugta: H 20:27
Ro 21:01

DICSŐSÉG A TÖMLÖCBEN
„Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a 

sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!” (Mik 7:8)
„Krisztus velük volt [Pállal és Silással a filippibeli börtönben], és jelenlété-

nek fénye mennyei dicsőséggel töltötte be a börtön sötétjét.” – GH 38.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 143-146. (Távoli országokban-részlet)

Vasárnap  Július 18.
1. SZERETETTEL ÁTITATVA 
a. Mi történik, ha börtönbe kerülünk az igazság miatt, de Krisztus a 

szívünkben van? Mik 7:8.

„Ellenségeink börtönbe taszíthatnak, de a börtön falai nem szakíthatják 
meg Krisztus és a lelkünk közötti kapcsolatot. Minden hatalom felett áll az, 
aki látja gyengeségeiket, aki ismeri minden megpróbáltatásukat. Cellájuk ma-
gányában angyalok fogják felkeresni őket, a menny fényét és békéjét hozzák 
nekik. Palotává lesz a börtön, mert hitben gazdagok laknak benne; a sötét 
falakat mennyei fény világítja meg.” – GW92 424.

„Isten dicsősége áthatol a börtön falain, és a tömlöc sötétjét elárasztja a 
mennyei világosság ragyogó sugaraival. Lehet, hogy szentjei szenvedni fognak, 
de a régi idők apostolaihoz hasonlóan a gyötrelmeik hirdetik majd hitüket és 
lelkeket nyernek Krisztusnak, akik szent nevét dicsőíteni fogják.” – UL 315.

„Az Úr mindent tud hűséges szolgáiról, akik őérette börtönben sínylőd-
nek, vagy akiket magányos szigetekre száműztek. Saját jelenlétével vigasztalja 
meg őket. Mikor az igazságért egy hívő ember az igazságtalan törvényszékek 
egyikének az ítélőszéke előtt volt, Krisztus oldala mellett állt. Mindazok a 
szemrehányások, becsmérlések, amelyek reá hullanak, Krisztusra is hullanak. 
Krisztust ismételten elítélik, kárhoztatják egy-egy tanítványa személyében. 
Mikor valamelyik követőjét a börtön falai közé zárják, Krisztus szeretetével 
hatja át szívét.” – JÉ 575-576. 

4. Tanulmány

Mikeás 7:8. 
Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!
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Hétfő  Július 19.
2. EGY TANULSÁG SZÁMUNKRA
a. Miről nem volna szabad elfeledkeznünk sohasem, ha megfigyeljük 

Pál és Silás magatartását a várbörtönben? Fili 2:14-15.

„A börtöncella legmélyebb sötétjében és vigasztalanságában egymást bá-
torították énekkel és imával. Dicsérték és dicsőítették Istent, mivel méltónak 
találta őket, hogy szent ügyéért gyalázatot szenvedjenek. Szívük felvidult; 
felolvadt Megváltójuk műve iránti mély és forró szeretetben. Pál visszaem-
lékezett Krisztus követőinek üldözésére, amelynek véghezvitelében a gonosz 
eszköze volt. Örvendezett, hogy szemei megnyíltak, hogy immár lát, és szíve 
most már érezheti a dicsőséges igazságok átalakító hatalmát.

A többi fogoly csodálkozva hallgatta a belső tömlöcből kicsendülő éne-
keket és imákat. Ebből a komor cellából eddig csak kiáltozások és sóhajok, 
káromkodások és esküdözések zavarták az éjszaka csendjét; még sohasem 
hallottak onnan imákat és dicsénekeket felhangzani. Az őrök és foglyok 
csodálkozva kérdezték egymástól: vajon kik lehetnek ezek az emberek, akik 
noha megkínozták őket, hideget és éhséget szenvednek, de mégis vidámak és 
lelkesek?” – AT 142-143.

„Pál és Silás is elszenvedték mindenük elvesztését, a megkorbácsolást, majd 
durván a verem hideg padlójára lökték őket a legfájdalmasabb testhelyzetben, 
lábbal felfelé rögzítették őket a kalodába. Panaszkodtak, jajgattak volna? Ó, 
dehogy! A belső börtönből hangok törték meg az éjféli csendet, öröm és Isten 
dicsőítésének dallamai. Megváltójuk ügye iránti mély és őszinte szeretet töl-
tötte el őket, ezért elviselték a szenvedéseket. 

„Amikor Isten igazsága tölti be szívünket, köti le szeretetünket, és ural-
kodik életünkön, akkor mi is örvendezni fogunk, ha szenvednünk kell az 
igazságért. Se a börtönfal, se a vértanú máglya el nem rémít, vissza nem tart 
bennünket a nagyszerű munkától.

Jöjj, Ó, én lelkem, a Kálváriához! Figyeljünk fel Isten Fiának alázatos életére! 
Jézus a fájdalmak férfija volt, aki tudta, hogy mi a szenvedés. Szemléljétek meg-
szégyenítését, a Gecsemánéban elszenvedett gyötrelmét, és tanuljátok meg tőle 
a lemondást! Ínséget szenvedünk? Krisztus a menny ura volt, mégis ínségben 
élt. A nélkülözése értünk történt. A gazdagok közé sorolnak minket? Őt is oda 
sorolták. De értünk beleegyezett, hogy szegény legyen, hogy nyomorától mi 
gazdagodhassunk. Krisztusban testet öltött a lemondás… Huszadrészét sem 
végezzük annak, amit tehetnénk, ha ébren lennénk.” – 3B 406-407.

Filippi 2:14-15. 
14Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek; 15Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
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Kedd  Július 20.
3. A MINDENHATÓ KÖZBELÉP
a. Mit tett a Mindenható, amikor hallotta éjfélkor a börtönből felszálló 

imát és dicsőítést? Hogyan tudja ez bátorítani az utolsó napok hűsé-
geseit? Apcs 16:26; Zsolt 103:13, 17-22.

„Pál és Silás… imádkoztak és dicsérő énekeket énekeltek Istennek, ezért az 
Úr elküldte angyalait, hogy megszabadítsák őket. A föld megrendült a meny-
nyei küldöttek lépései nyomán, és a börtön ajtói kinyíltak, szabadon engedve 
a foglyokat.” – ÉÉM Jan 16.

„Amikor a rendelet, amelyet a kereszténység különböző vezető személyi-
ségei a parancsolatok megtartói ellen adnak ki, megfosztja őket a kormányzat 
védelmétől, és kiszolgáltatja a pusztulásukat óhajtóknak, Isten népe elmene-
kül a városokból, a falvakból… De minden népből és társadalmi osztályból 
sokan – nagyok és kicsik, gazdagok és szegények, feketék és fehérek – a legi-
gazságtalanabb és legkegyetlenebb fogságba kerülnek. Isten gyermekei láncra 
verten, börtönrácsok mögött, halálra ítélten, egyesek halálra éheztetve, sötét, 
undorító börtönökben nehéz napokat fognak átélni. Emberi fül nem figyel 
sóhajukra; emberi kéz nem segít rajtuk.

Vajon az Úr elfelejti-e népét e nehéz órában? Elfelejtette-e Isten a hűséges 
Noét, amikor ítéletével sújtotta az özönvíz előtti világot? Elfelejtette-e Lótot, 
amikor tűz szállt alá az égből, hogy megeméssze a síkság városait? Elfelej-
tette-e Józsefet, akit Egyiptom bálványimádó népe vett körül? Elfelejtette-e 
Illést, amikor Jézabel megesküdött, hogy a Baál próféták sorsára juttatja? Ott 
felejtette-e Jeremiást sötét és zord tömlöcében? Ott felejtette-e a három héber 
ifjút a tüzes kemencében, vagy Dánielt az oroszlánok vermében…

A seregek Ura mondta: ’Aki titeket bánt, az Ő szemefényét bántja’ (Zak 2:8)
Az ellenség börtönbe vetheti Isten gyermekeit, de a börtönfalak nem 

emelhetnek válaszfalat lelkük és Krisztus között. Minden hatalom felett áll 
az, aki látja gyengeségeiket, aki ismeri minden megpróbáltatásukat. Cellá-
juk magányában angyalok fogják felkeresni őket, a menny fényét és békéjét 
hozzák nekik. Palotává lesz a börtön, mert a hitben gazdagok laknak benne; 
a sötét falakat mennyei fény világítja meg, mint amikor Pál és Silás éjfélkor 
imádkozott, és dicsénekeket énekelt a filippi börtönben.

Isten büntető ítélete azokat fogja sújtani, akik népét sanyargatni és pusztí-
tani akarják.” – NK 556-557.

Apostolok cselekedetei 16:26; Zsoltárok 103:13; 17-22. 
Apostolok cselekedetei 16:26. És hirtelen nagy földindulás lőn, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöcz fundamentomai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájoknak a bilincsei feloldódnak.Zsoltárok 103:13; 17-22. (103:13) Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.(103:17-22)  17De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain; 18Azokon, akik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. 19Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat. 20Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. 21Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői! 22Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!
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Szerda  Július 21.
4. ISTEN CSODÁJÁTÓL MEGHATÓDVA
a. Mit tett a börtönőr, amikor észrevette, hogy a földrengés miatt rabok 

szökhettek meg? Hogyan tett Pál bizonyságot Krisztusról? Apcs 16:27-30.

„A börtönőr biztos volt abban, hogy halálbüntetés vár rá, mivel látszólag 
nem végezte jól munkáját. Keserűségében felkiáltott, hogy jobb, ha öngyilkos 
lesz, minthogy gyalázatos kivégzésre állítsák elő. Már meg is akarta tenni, 
amikor Pál hangosan felkiáltott: ’Semmi kárt ne tégy magadban; mert mind-
nyájan itt vagyunk!’

A börtönőr szigorú bánásmódja az apostolokkal szemben, nem váltott 
ki haragot belőlük és nem akarták, hogy öngyilkosságot kövessen el. Szívük 
Krisztus szeretetével volt telve, és nem volt abban gyűlölet ellenségeikkel 
szemben. A börtönőr eldobta kardját és kihívta őket a fényre. Sietve bement a 
tömlöcbe és térdre esve Pál és Silás előtt a bocsánatukat kérte. Kivezette őket 
a nyílt udvarra és megkérdezte: ’Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy 
üdvözüljek?’

Remegett, mert Isten haragja nyilvánult meg a földrengésben. Kész volt 
az öngyilkosságra, mert félt a római törvények büntetésétől, amikor azt hitte, 
hogy a foglyok megszöktek. Azonban ezeknek a dolgoknak nem volt olyan 
nagy jelentősége számára, ahhoz az új és furcsa rettegéshez képest, amely fel-
kavarta gondolatait. Arra vágyott, hogy ő is olyan nyugodt és vidám lehessen 
amilyenek az apostolok voltak, mialatt rendkívülien szenvedtek bántalmazá-
saik miatt…

Látva saját siralmas állapotát a tanítványokéval ellentétben, mély alázattal és 
tisztelettel kérte őket, hogy mutassák meg számára ezt az életvitelt.” – LP 77-78.
b. Hogyan munkálkodott a Szentlélek ebben a válságos helyzetben? 

Apcs 16:31-36.

„A börtön minden egyes foglyára megszentelő befolyás áradt; minden 
szív megnyílt, és valamennyien áhítattal hallgatták az apostolok által hirde-
tett igazságokat. Meg voltak győződve arról, hogy az az Isten, akit e férfiak 
szolgáltak, csodálatos módon szabadította meg őket kötelékeiktől.” – AT 144.

Apostolok cselekedetei 16:27-30. 
27Fölserkenvén pedig a tömlöcztartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcznek ajtai, kivonva fegyverét, meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. 28Pál azonban nagy fenszóval kiáltá, mondván: Semmi kárt ne tégy magadban; mert mindnyájan itt vagyunk! 29Az pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé, 30És kihozván őket, monda: Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy idvezüljek?

Apostolok cselekedetei 16:31-36. 
31Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe! 32És hirdeték néki az Úrnak ígéjét, és mindazoknak, kik az ő házánál valának. 33És az magához vévén őket az éjszakának azon órájában, megmosá az ütésektől; és megkeresztelkedék azonnal ő és az övéi mindnyájan. 34És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek. 35Mikor pedig megvirradt, a bírák elküldék a poroszlókat, mondván: Bocsásd el azokat az embereket. 36A tömlöcztartó pedig tudtára adá e szavakat Pálnak: A bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket: most azért kimenvén, menjetek el békességgel!
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Csütörtök  Július 22.
5. SZENVEDÉSRE ÉRDEMES
a. Mit tettek a bírák, amikor megtudták, hogy Pál és Silás római állam-

polgárok? Mi volt az apostolok óhaja? Apcs 16:37-39.

„A hatóság féltette a népet az apostolok befolyásától, de nem kevésbé féltek 
attól a hatalomtól, amely közbenjárt ezen ártatlan emberekért.

A Krisztustól kapott utasítás szerint, az apostolok jelenlétükkel nem tola-
kodtak oda, ahol azt nem kívánták.” – AT 145.

b. Pál és Silás kegyetlen megpróbáltatásait követően, ki vigasztalt kit – 
eléggé érdekes módon – mielőtt eltávoztak? Apcs 16:40. Milyen követ-
keztetést vontak le az apostolok a Filippiben töltött időről? Fili 1:29.

„Filippiben végzett munkájukat nem tekintették hiábavalónak. Jóllehet 
ellenállásba és üldözésbe ütköztek, de a gondviselés beavatkozása érdekük-
ben, a börtönőr és házanépe megtérése gazdagon kárpótolta őket az átélt 
gyalázatért és szenvedésekért. Igazságtalan bebörtönöztetésük és csodálatos 
szabadulásuk híre messze vidéken elterjedt, és sokak figyelmét az apostolok 
munkájára terelte, akiket üzenetük másként el nem érhetett volna.

Pál apostol filippi működése egy gyülekezet megalakulását eredményezte, 
amelynek taglétszáma állandóan növekedett. Buzgalma és odaadása, de min-
denekfölött az a készsége, amellyel Krisztusért minden szenvedést elviselt, a 
megtértekre mély és tartós benyomást gyakorolt. Nagyra becsülték azokat az 
értékes igazságokat, amelyekért az apostol oly sok áldozatot hozott, és szív-
vel-lélekkel odaszentelték életüket Üdvözítőjük ügyének.” – AT 145.

Péntek  Július 23.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi lenne számomra a legfontosabb, ha börtönbe zárnának az igazság miatt?
2. Mire kellene indítson engem Krisztus és az apostolok szenvedése?
3. Mit tanít számomra Istenről a Filippiben történt földrengés?
4. Hogyan változott meg a durva börtönőr?
5. Mi lett a gyümölcse annak, hogy Isten Makedóniába hívta Pált?

Apostolok cselekedetei 16:37-39. 
37Pál pedig monda nékik: Megvesszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlöczbe vetettek: és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem úgy; hanem jőjjenek ők maguk és vezessenek ki minket. 38A poroszlók pedig megmondák a bíráknak e beszédeket; és azok megfélemlének, mikor meghallották, hogy rómaiak, 39És odamenvén, megkérlelék őket: és kivezetvén, kérék, hogy menjenek ki a városból.

 Apostolok cselekedetei 16:40. 
Kijövén pedig a tömlöczből, bemenének Lidiához; és mikor látták az atyafiakat, vígasztalák őket, és eltávozának.

Filippi 1:29. 
Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higyjetek Ő benne, hanem hogy szenvedjetek is Ő érette:
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AZ ÉRTELEMNEK ÉS 
SZÍVNEK SZÓLÓ FELHÍVÁS

„E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az 
embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek.” (Apcs 17:30)

„Igyekezetünk ne lankadjon, ha a nyilvános előadás-sorozatokat egy időre 
meg is szakítottuk. Mindaddig, amíg érdeklődők vannak, alkalmat kell ad-
nunk, hogy megismerjék az igazságot.” – Ev 231.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 149-161. (Thessalonika-részlet)

Vasárnap  Július 25.
1. ÉRVELÉS HÁROM SZOMBATON ÁT 
a. Filippi után hová vezetett Pál és Silás missziós útja? Apcs 17:1-3.

„Miután Pál és Silás elhagyták Filippit, Thessalonikába indultak. Itt azt a 
kiváltságot élvezhették, hogy nagy gyülekezet előtt beszélhettek a zsinagógá-
ban jó eredményekkel. Egész külsejükön látszott még az a méltatlan elbánás, 
amelyben röviddel előbb részesültek és ez magyarázatot igényelt. El is be-
szélték az eseményeket, de nem önmagukat, hanem Istent dicsőítették, aki 
szabadításukért közbelépett. Az apostolok jól tudták, hogy nincs most idő 
szenvedéseiken időzni. Krisztus üzenetének hirdetése terhelte őket, és nagyon 
komolyan vették munkájukat.

A Messiásról szóló Ótestamentumi próféciákat és Krisztusnak azokról szó-
ló tanításait Pál megismertette mindazokkal, akik hajlandóak voltak elfogadni 
a tényeket. 

Pál adventista [krisztusváró] volt: oly erővel, oly érveléssel mutatta be 
Krisztus második eljövetelének eseményeit, hogy a mély benyomás mind-
örökre megmaradt a thesszalonikai emberek emlékezetében.” – LP 81-83.

2021. július 31.
Szombat

Napnyugta: H  20:19
Ro 20:53

5. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 17:1-3. 
1Miután pedig általmentek Ámfipolison és Apollónián, Thessalonikába érkeztek, ahol volt a zsidóknak zsinagógájok. 2Pál pedig, amint szokása vala, beméne hozzájok, és három szombaton át vetekedék velök az írásokból, 3Megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból; és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek néktek.
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Hétfő Július 26.
2. A MEGGYŐZÉS 
a. Hogyan fogadták Pál üzenetét Thessalonikában? Apcs 17:4.

„Miközben Pál Thessalonikában az evangéliumi igazságokat nagy erővel 
hirdette, nagy tömeg érdeklődését bilincselte le.” – AT 152.
b. Hogyan mutatkozott meg az ellenség irigy haragja? Mire tanít ez 

bennünket ma ez a tapasztalat? Apcs 17:5-8.

„[Az irigy zsidók] ravaszul kitalált hazugságokkal indulatra gerjesztették a 
semmire való tömeget és arra buzdították őket, hogy megostromolják Jáson 
házát, ahol az apostolok laktak ideiglenesen. Dühük inkább vadállati volt, 
mintsem emberi. A zsidók arra utasították őket, hogy hozzák ki Pált és Silást, 
és vigyék őket a hatóságok elé azzal a váddal, hogy felfordulást okoztak és 
lázadást idéztek elő. 

Amikor betörtek a házba, az apostolokat nem találták ott, mivel barátaik 
rájöttek, hogy mit akarnak velük tenni, ezért sietve kimenekítették őket a 
városból…

Akik ma népszerűtlen igazságokat hirdetnek, azok kemény ellenállással 
szembesülnek, mint ahogyan az apostolok is. Nem számíthatnak kedvezőbb 
fogadtatásra a keresztények többségétől, mint Pál a zsidó hittestvéreitől. Az 
ellenzők egyesülnek velük szemben. Még ha más-más felekezethez tartoznak 
is és eltérőek hit és érzelmek tekintetében, erőik mégis egyesülnek a negyedik 
parancsolat – Isten törvényének – letiprásában.  

Akik nem fogadják el az igazságot, azok a legbuzgóbbak abban, hogy 
mások se fogadják el. Azok nem akarják elfogadni, akik folyamatosan hazug-
ságokat gyártanak és felkavarják az embereket, hogy Isten igazságai hatás-
talanná váljanak. Azonban Isten hírnökei fegyverkezzenek fel éberséggel és 
imával, és haladjanak előre hittel, kitartással és bátorsággal, és Jézus nevében 
végezzék munkájukat, mint ahogyan az apostolok is tették azt. Hangoztassák 
a figyelmeztetést a világnak, tanítsák meg a törvényszegőket, hogy mi a bűn, 
és irányítsák őket Jézus Krisztushoz, aki az egyedüli és legnagyobb orvosló-
juk.” – LP 84-86.

Apostolok cselekedetei 17:4. 
És némelyek azok közül hivének és csatlakozának Pálhoz és Siláshoz; úgyszintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen.

Apostolok cselekedetei 17:5-8. 
5De a zsidók, kik nem hisznek vala, írigységtől felindíttatván, és magok mellé vévén a piaczi népségből némely gonosz férfiakat, és csődületet támasztván, felháboríták a várost; és a Jáson házát megostromolván, igyekeztek őket kihozni a nép közé. 6Mikor pedig őket nem találák, Jásont és némely atyafiakat vonszolák a város előljárói elé, kiáltozva, hogy ezek az országháborítók itt is megjelentek; 7Kiket Jáson házába fogadott: pedig ezek mindnyájan a császár parancsolatai ellen cselekesznek, mivelhogy mást tartanak királynak, Jézust. 8Fel is indíták a sokaságot és a város előljáróit, kik hallják vala ezeket.
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Kedd Július 27.
3. KÜLÖNBÖZŐ GONDOLKODÁSMÓDOK
a. Milyen áldásokat találtak Béreában? Milyen tanulságot találhatunk 

ebben? Apcs 17:10-12.

„Hitehagyások történtek, és az Úr azért engedte kifejlődni az ilyen jellegű 
dolgokat a múltban, hogy megmutassa, milyen könnyen félrevezethető a nép, 
amikor a tagok emberi szavakra támaszkodnak ahelyett, hogy a nemes bé-
reabeliekhez hasonlóan maguk kutatnák az írásokat, és így járnának utána az 
igazságnak.” – 2Sz 374. 

„Kutassa mindenki a Szentírást úgy, mint soha azelőtt, ha azt állítja, hogy az 
Úr hamarosan eljön. Sátán eltökélt szándéka, hogy minden lehetséges eszközt 
kipróbáljon; sötétségben tartsa a lelkeket és elhomályosítsa az elméket azok-
nak az időknek a veszélyeire nézve, melyekben ma élünk. Minden hívő vegye 
kézbe Bibliáját komoly imádsággal, hogy a Szentlélek világosítsa meg számára 
az igazságot, hogy többet tudjon Istenről, és Akit elküldött, Jézus Krisztusról. 
Kutassátok az igazságot elrejtett kincsként! Okozzatok csalódást Sátánnak! A 
próba ideje közel van, mert a harmadik angyal hangos kiáltása máris megkez-
dődött Krisztus, a bűnbocsátó Megváltó igazságának kinyilatkoztatásával. Ez 
a kezdeti fénye annak az angyalnak, melynek dicsősége betölti majd az egész 
földet.” – 1Sz 333.
b. Hová sietett el Pál? Miért? Apcs 17:13-15.

„Athén városa a pogányság központja volt. Itt Pál, ellentétben a listrai 
tudatlan és könnyen hívő lakossággal, emberekre akadt, akik híresek voltak 
eszükről, tudásukról és műveltségükről. Mindenfelé ott álltak istenségeik 
és történelmük, valamint irodalmuk istenített hőseinek szobrai. Gyönyörű 
épületek és képek szemléltették és dicsőítették a népi hőstetteket; hirdették 
a pogány istenek népszerű tiszteletét. A nép érzelmeit a művészet szépsége 
és pompája tartotta bűvöletben. A város minden részében pazarul díszített 
templomok és szentélyek ékeskedtek, amelyek építésére kimondhatatlan ösz-
szegeket költöttek. Fegyvereik és híres hadvezéreik győzelmét szobrokkal és 
oltárokkal, valamint emléktáblákkal jelölték. Mindez Athént egyetlen óriási 
műcsarnokká avatta.” – AT 155.

Apostolok cselekedetei 17:10-12. 
10Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldék Pált Silással egyetemben Béreába; kik mikor odamentek, elmenének a zsidóknak zsinagógájába. 11Ezek pedig nemesb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek. 12Sokan hivének azért ő közülök; sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen.

Apostolok cselekedetei 17:13-15. 
13Mikor azonban tudtokra esett a Thessalonikából való zsidóknak, hogy Béreában is prédikálta Pál az Istennek ígéjét, elmenének, és a sokaságot ott is felháboríták. 14De akkor mindjárt kibocsáták az atyafiak Pált, hogy utazzék a tenger felé; Silás és Timótheus azonban ott maradának. 15Akik pedig elkísérték Pált, elvivék őt egész Athénig; és parancsát vévén Siláshoz és Timótheushoz, hogy minél hamarább menjenek ő hozzá, elmenének.
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Szerda Július 28.
4. ÉRTELMESEK… MÉGIS BECSAPOTTAK
a. Hogyan mutatkozott be Pál Athénban? Apcs 17:16-21.

„Ebben a nagyvárosban, ahol Istent nem imádták, Pál nyomasztóan érezte 
elhagyatottságát. Vágyakozott munkatársainak részvétére és segítségére. Ami 
az emberi barátságot illeti, kimondhatatlanul egyedül érezte magát. A thessa-
lonikaiakhoz intézett levelében ezt az érzését ki is fejezte: ’magunk maradjunk 
Athénében’ (1Thess 3:1). Látszólag legyőzhetetlen akadályok gördültek útjá-
ba, és majdnem reménytelennek tetszett előtte az a kísérlete, hogy az emberek 
szívéhez férkőzhessék.

Mialatt Silásra és Timótheusra várt az apostol, nem maradt tétlen: ’Ve-
tekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, 
és a piacon mindennap azokkal, akiket előtalált.’ (Apcs 17:17) Athénban fő 
feladatát azonban mégis az képezte, hogy közölje az üdvüzenetet azokkal, 
akiknek Istenről és szándékáról nem voltak világos fogalmaik. Az apostolnak 
csakhamar találkoznia kellett a pogányság legmegtévesztőbb, legcsábítóbb 
formájával.

Athén vezetői közül egyesek nevetségessé akarták tenni az apostolt, mint 
olyasvalakit, aki mélyen alattuk áll mind társadalmi, mind szellemi téren…

Akik érintkezésbe jutottak vele, csakhamar felismerték, hogy a tudásnak 
sokkal nagyobb kincse felett rendelkezik, mint ők. Tudományos felkészült-
sége a tudósok tiszteletét vívta ki, míg hatásos és logikus érvelése, valamint 
beszédének ereje egész hallgatósága figyelmét lebilincselte. Aki csak hallot-
ta őt, mindenki azonnal felismerte, hogy nem valami újonc, hanem azzal a 
tehetséggel rendelkezik, hogy a társadalom minden osztályának meggyőző 
bizonyítékokkal szolgáljon, és az általa képviselt tanokat alátámassza. Az 
apostol bátor magatartással szállt szembe ellenfeleivel, és logikára logikával, 
filozófiára filozófiával, szónoklatra szónoklattal válaszolt.” – AT 156-157.
b. Milyen dolgot hagynak figyelmen kívül napjaink természetimádói? 

Apcs 17:22-28.

„Az ember a maga bölcsességével csak úgy tudja értelmezni a természetet, 
hogy Isten fölé emeli. Az athéniekhez hasonló helyzetben van, akik a termé-
szet imádására emelt oltáraik közé még egyet helyeztek a következő felirattal: 
az ismeretlen Istennek. Isten valóban ismeretlen volt előttük. Mindenkinek 
ismeretlen, aki az isteni tanító irányítása nélkül fog a természet tanulmányo-
zásához. Helytelen következtetéseket vonnak le, semmi kétség.” – 8B 257.

Apostolok cselekedetei 17:16-21. 
16Athénben pedig, mikor azokat várá Pál, lelke háborog vala ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. 17Vetekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piaczon mindennap azokkal, akiket előtalált. 18Némelyek pedig az epikureus és stoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele. És némelyek mondának: Mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg: Idegen istenségek hirdetőjének látszik. Mivelhogy a Jézust és a feltámadást hirdeti vala nékik. 19És megragadván őt, az Areopágusra vivék, ezt mondván: Vajjon megérthetjük-é mi az az új tudomány, melyet te hirdetsz? 20Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek: meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. 21Az athéniek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem valának foglalatosok, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában.

 Apostolok cselekedetei 17:22-28. 
22Előállván pedig Pál az Areopágusnak közepette, monda: Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. 23Mert mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, melyre ez vala ráírva: Ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. 24Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. 25Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent; 26És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait; 27Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem: 28Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.
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Csütörtök Július 29.
5. A VALÓSÁG ÉS A LÉNYEG
a. Milyen felhívást kaptak az athéniak, amely felrázó számunkra is, 

akik több világosságot kaptunk, mint ők – és akik a vizsgálati idő 
szerint élünk?  Apcs 17:29-31.

„Mielőtt bárki beléphetne az üdvözültek honába, életét – jellemét és cse-
lekedeteit – Isten megvizsgálja. Mindenkit megítél a könyvek feljegyzései 
alapján, és mindenkit cselekedetei szerint jutalmaz. Ez az ítélet nem a halálkor 
történik. Figyeljük meg Pál szavait: Isten ’rendelt egy napot, melyen megítéli 
majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot 
tévén mindenkinek az által, hogy feltámasztá őt halottaiból’ (Apcs 17:31). Az 
apostol itt világosan kijelentette, hogy Isten egy meghatározott időben ítéli 
meg a világot. Pál úgy látta, hogy ez a jövőben fog teljesedni.” – NK 487-488.
b. Hogyan végződött Pál Athénben végzett munkája? Apcs 17:32-34.

„Pál áttekintette tevékenysége eredményeit. Az ékesszóló beszédét hallgató 
népes gyülekezetből [Athénban] csupán hárman tértek meg. Elhatározta hát, 
hogy ezentúl egyszerűen fogja hirdetni az örömüzenetet. Meggyőződött róla, 
hogy a világi műveltség tehetetlen, nem tudja megindítani az emberek szívét. 
Az evangélium örömüzenete viszont Isten hatalma az üdvösségre.” – TII 164.

Péntek  Július 30.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mire tanít engem, hogy az apostolok buzgók maradtak a Filippiben történt 

fájdalmak után is?
2. Hogyan fog hamarosan megismétlődni Pál thessalonikai tapasztalata? 
3. Milyenek voltak a Béreabeliek, ami számunkra is lényeges ma?
4. A mai társadalom miben hasonlít az Athénira? 
5. Mit tanult meg Pál Athénban, amit nekem is meg kell tanulnom? 

Apostolok cselekedetei 17:29-31. 
29Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség. 30E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek: 31Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.

Apostolok cselekedetei 17:32-34. 
32Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak; mások pedig mondának: Majd még meghallgatunk téged e felől. 33És ilyen módon Pál kiméne azok közül. 34Némely férfiak azonban csatlakozván ő hozzá, hivének; ezek között az areopágita Dienes is, és egy Damaris nevű asszony, és mások ő velök.
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2021. augusztus 7.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS   
GK Oktatási Osztálya részére

Minden eddiginél nagyobb szükség van arra, 
hogy beruházzunk a gyermekek oktatására. Bom-
bázva a világ dolgaitól, egyre nehezebb megvédeni 
őket az ellenség cselvetéseitől. Amihez gyermeke-
ink egykor csak korlátozva jutottak hozzá, most 
szó szerint hozzájuk van kötve az okostelefonok és 
más eszközök folytán. Hogyan lehetünk felkészül-
ve az evangélizációs munkára, ha gyermekeinket 
sem tudjuk felkészíteni rá?

„Az igazi nevelés misszionáriusi kiképzés. Isten 
misszionáriussá hívta el minden gyermekét. Hivatásunk 
Istent és embertársainkat szolgálni. Neveltetésünknek az legyen 
a célja, hogy alkalmassá formáljon bennünket erre a szolgálatra.” – NOL 275.  

Az egyház hosszú évek óta reménykedik egy összeállított tananyagban a gyermeke-
ink tanítására. A GK bizottsága most ezt kiemelten fontosnak tartja. Együttműködve a 
tanítókkal és különböző területekkel szerte a világon, a tanterv előkészítése jól halad. 

Az elvégzendő munka hatalmas és a nagylelkű támogatásotok három dologban se-
gíthet: A tananyagok előkészítésében, azoknak lefordításában, és hogy a szegénységben 
lévők is hozzájuthassanak. 

 Egy teljes tantervre van szükség az óvodaitól a 12. osztályosig. A szükséges tan-
könyvekhez és munkafüzetekhez idő, anyagi eszközök és jól képzett személyek kelle-
nek. Anyagi támogatásotok által válhat lehetővé, hogy a legjobb minőségű tananyagok 
készülhessenek el, hogy a tanulók azokat használva „válhatnak alkalmassá arra, hogy 
hasznosak legyenek mind ebben az életben, mind pedig Isten szolgálatában az örökké-
valóságon át.” – CT 495.

 A tananyagokat előkészítjük a lefordításhoz, hogy így bárhol a világon elérhetőek 
legyenek. Az adományok által válik lehetővé, hogy elkészítsük ezeket a tananyagokat, 
amelyek akár otthoni, akár egyházi iskolai használatra is megfelelőek.

Vannak olyan helyek, ahol az anyagi lehetőségek nem engedik meg, hogy hozzájus-
sanak ezekhez a tananyagokhoz. A támogatásaitok teszik lehetővé, hogy a tananyagok 
olyan szegény helyekre is eljussanak, ahol teljes áron nem tudnák megfizetni őket. Tud-
juk, hogy ez a terv nagyon szerteágazó, de mégis megéri. Bőkezű adományaitok folytán 
tudjuk elkészíteni azokat a tananyagokat – a matematikától, az idegen nyelvtanuláson 
keresztül, a társadalomtudományokig – amelyek a fiataljainkat felkészítik, hogy hirdes-
sék az evangélium az egész világon.

Előre is köszönjük! Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A Generál Konferencia Oktatási Osztálya



31316. Tanulmány - ÖNFENNTARTÓ MISSZIÓ

ÖNFENNTARTÓ MISSZIÓ
„Nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus 

Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről… Hogy a ti hitetek ne em-
berek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.” (1Kor 2:2, 5)

„Ha [Pál] buzgósága valaha alábbhagyott, elegendő volt egy pillantást vet-
nie a keresztre és az ott megnyilatkozott szeretetre, hogy újból felövezze lelke 
erejét, és továbbhaladjon az önmegtagadás útján.” – AT 164.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 162-168. (Korinthus); 180-181. (Apollós 

Korinthusban-részlet); 233-235. (Munka nehéz körülmények kö-
zött-részlet)

Vasárnap  Augusztus 1.
1. PÉLDAÉRTÉKŰ MEGFONTOLTSÁG
a. Amikor Pál Athénból Korinthusba ment, miként oldotta meg a 

megélhetését? Miért? Apcs 18:1-3.

„Mikor Pál Korintusba jött, munkát kért Akvilától. Az apostolok megbe-
szélést tartottak és együtt imádkoztak, majd úgy döntöttek, hogy kellő módon 
hirdetik az örömüzenetet, önzetlen szeretettel azok iránt, akik az ismeretek hiá-
nya miatt voltak veszendő lelkek. Pál folytatta a sátorkészítést és tanította mun-
katársait kezükkel dolgozni, hogy szükség esetén el tudják tartani magukat…

Pál nagyon művelt volt. Lángeszéért és ékesszólásáért csodálták őt. A főta-
nács tagjává választották; kiemelkedő tehetségű rabbi-tanító volt. Műveltségét 
mégsem tartották befejezettnek, míg valamely hasznos szakmában mestersé-
get nem tanult. Örült, hogy meg tudta keresni kenyerét, és többször említette, 
hogy keze munkájával tartja el magát. Ha ismeretlen városban élt, nem volt 
terhére senkinek. Miután a Krisztus ügyének fejlesztésére költötte pénzét, 
visszatért mesterségéhez, megkeresni életszükségleteit. ” – TII 165.

2021. augusztus  7.
Szombat

Napnyugta: H  20:08
Ro 20:43

6. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 18:1-3. 
1Ezekután Pál Athénből eltávozván, méne Korinthusba. 2És mikor egy Akvila nevű, pontusi származású zsidóra talált, ki nem régen jött Itáliából, és feleségére Prisczillára (mivelhogy Klaudius megparancsolta vala, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából): hozzájuk csatlakozék. 3És mivelhogy azonféle míves vala, náluk marada és dolgozik vala. Mesterségökre nézve ugyanis sátorcsinálók valának.
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Hétfő  Augusztus 2.
2. KORINTHUSBAN
a. Mi volt Pál első lépése, hogy az evangéliumot megismertethesse 

Korinthusban? Apcs 18:4. Mire buzdít a példája?  Lk 14:23.

„Mint az örömhír munkása igényt tarthatna ugyan a támogatásukra, 
mégis készségesen lemond e jogáról, attól tartva, hogy ha elfogadná az anyagi 
támogatást, az esetleg hasznavehetőségének útjában állna. Bár gyenge egész-
sége volt [Pálnak], mégis nappal a Krisztus ügyének szolgálatában fáradozott, 
majd az éj javarészét, és néha az egész éjt fárasztó munkával töltötte, hogy 
gondoskodni tudjon a maga és mások eltartásáról.” – 4B 409-410.

„Önfenntartó misszionáriusok sok helyen eredményesen dolgozhatnak. 
Pál apostol önfenntartó misszionáriusi munkával világszerte megismertette 
Krisztust. Míg Ázsia és Európa nagyvárosaiban naponta hirdette az evangéli-
umot, kézművesi mesterségét folytatva tartotta fenn magát és társait…

Sokan ma is, ha ugyanaz az önfeláldozó lelkület hatná át őket, hasonló 
módon jó munkát végezhetnének. Induljanak el együtt ketten vagy többen 
az evangélizációs munkában! Látogassák meg az embereket, imádkozzanak, 
énekeljenek, tanítsák, magyarázzák a Szentírást, és szolgáljanak a betegek-
nek! Egyesek könyvevangélistaként tarthatják fenn magukat, mások pedig, 
az apostolhoz hasonlóan valamilyen kézművességet vagy egyéb munkát vé-
gezhetnek. És miközben munkájukat végezve felismerik tehetetlenségüket, 
alázatosan Istenre támaszkodva áldott tapasztalatokban lesz részük. Az Úr 
Jézus jár előttük, és mind a gazdagok, mind a szegények között pártfogásra és 
segítségre találnak.

Akik orvos-misszionáriusként kaptak kiképzést külföldi szolgálatra, azo-
kat arra kell bátorítani, hogy késedelem nélkül menjenek el oda, ahol szolgál-
ni fognak, és kezdjenek dolgozni az emberek között, munka közben tanulva 
meg a nyelvet. Nagyon hamar képesek lesznek arra, hogy megtanítsák Isten 
szavának egyszerű igazságait.

Az egész világon szükség van a kegyelem követeire. A keresztény családok 
hivatása, hogy elmenjenek sötétségben tévelygő lakóközösségekbe, külföldi 
területekre, hogy megtudják mire van szükségük embertársaiknak, és mun-
kálkodjanak a Mester ügyéért. Ha ilyen családok telepednének le a föld sötét 
helyein, a lelki sötétségben élő emberek között, és Krisztus életét sugároznák, 
milyen nemes munka valósulhatna meg!” – NOL 99-100.

Apostolok cselekedetei 18:4. 
Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni.

Lukács 14:23. 
Akkor monda az úr a szolgának: Eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejőni mindenkit, hogy megteljék az én házam.
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Kedd  Augusztus 3. 
3. ISTENI VÉDELEM
a. Miért volt gyümölcsöző Pál munkája a nehézségek ellenére is? Apcs 

18:5-8.

„[Pál] ünnepélyes komolysággal beszélt; hallgatóinak fel kellett ismerni, 
hogy teljes szívéből szereti a megfeszített és feltámadott Krisztust. Látták, 
hogy gondolatainak központja: Krisztus, és hogy élete teljesen felolvad Ura 
életében. Szavai olyan mély hatást keltettek, hogy csak azok szívét nem érin-
tették, akikben a legelkeseredettebb gyűlölet élt Krisztus vallása iránt.

Mindezek ellenére a korinthusi zsidók elzárkóztak az apostol világos bi-
zonyítékai elől, és vonakodtak továbbra is meghallgatni őt. Ugyanaz a lélek 
ébresztett most bennük haragot és gyűlöletet iránta, aki előbb már Krisztus 
megtagadására késztette őket. Ha Isten különös úton-módon meg nem vé-
delmezi Pált, hogy folytathassa munkáját és hirdethesse az evangéliumot a 
pogányoknak, biztosan véget vetettek volna életének…

A kereszt hírnökei kerültek minden bonyolult és hosszadalmas érvelést, és 
inkább a Világteremtő és a mindenség Uralkodójának tulajdonságairól prédi-
káltak. Szívük izzott Isten és Fia iránti szeretettől. Felszólították a pogányokat, 
hogy tekintsenek fel arra a mérhetetlen nagy áldozatra, amelyet Isten hozott 
az emberiségért. Tudták, hogy akik sokáig tapogatóztak a pogányság sötétsé-
gében, azok vonzódni fognak az Üdvözítőhöz, mihelyt észreveszik a golgotai 
keresztről áradó világosságot.” – AT 164-165.
b. Mi adott erőt Pálnak Korinthusban? Apcs 18:9-11; 1Kor 2:2, 5.

„Annak ellenére, hogy Pál bizonyos eredményt ért el Korinthusban, mégis 
az istentelenség olyan mértékű megnyilvánulása, amilyet itt látott és hallott 
ebben a romlott városban, majdnem teljesen elcsüggesztette. A pogányok kö-
zött tapasztalt erkölcsi romlottság és a zsidók részéről elszenvedett megvetés 
és bántalom nagy lelki gyötrelmeket okozott neki. Ha azokra az emberekre 
tekintett, akiket ott látott, kételkedett abban, vajon bölcs dolog lenne-e Ko-
rinthusban gyülekezetet szervezni.

Amikor már azt tervezte, hogy a várost felcseréli más, ígéretre méltóbb 
területtel, és komolyan igyekezett kötelességét felismerni, az Úr megjelent 
neki látásban és így szólt hozzá… (Apcs 18:9–10) Pál tehát parancsnak tekin-
tette, hogy Korinthusban maradjon, és egyszersmind biztosítékul arra nézve, 
hogy az Úr gondoskodik az elvetett mag fejlődéséről is. Ezáltal megerősödött, 
felbátorodott, és újult buzgalommal, kitartással folytatta munkáját.” – AT 166.

Apostolok cselekedetei 18:5-8. 
5Mikor pedig megérkeztek Maczedóniából Silás és Timótheus, szorongatá a lélek Pált, és bizonyságot tőn a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. 6Mikor pedig azok ellenszegülének és káromlásokat szólának, ruháit megrázva monda nékik: Véretek a fejetekre; én tiszta vagyok: mostantól fogva a pogányokhoz megyek. 7És általmenvén onnét, méne egy Justus nevű, istenfélő ember házához, kinek háza szomszédos vala a zsinagógával. 8Krispus pedig, a zsinagógának feje hűn az Úrban egész házanépével egybe; a Korinthusbeliek közül is sokan hallván, hisznek vala, és megkeresztelkednek vala.

Apostolok cselekedetei 18:9-11;1Korinthus 2:2, 5.
Apostolok cselekedetei 18:9-11.  9Monda pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass: 10Mert én veled vagyok és senki sem támad reád, hogy néked ártson; mert nékem sok népem van ebben a városban. 11És ott lakozék egy esztendeig és hat hónapig, tanítva köztük az Isten ígéjét.1Korinthus 2:2, 5. (2:2) Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.(2:5) Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék.
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Szerda  Augusztus 4.
4. ISTEN GONDOSKODIK MUNKÁSAIRÓL
a. Milyen ígéretet kapott Pál Istentől? Hogyan használta fel Isten 

Galliót, hogy az apostol elleni indulat visszaforduljon vádlóira?  
Apcs 18:12-17.

„Csak most először, Pál európai működése óta, állt mellé. A tiszttartó szeme 
láttára és közbelépése nélkül megrohanták az apostol főbb vádlóit.” – AT 168.
b. Hogyan folytatta munkáját Pál? Kit használt fel Isten arra, hogy 

Apollós egy újabb eszköz lehessen az evangélium hirdetésére? Apcs 
18:22-28.

„[Pál] cselekedete gyakorlatilag szemléltette előttük, hogy mit tehetnek 
szent életű gyülekezeti tagok olyan helyeken, ahol az emberek még nem isme-
rik az evangéliumi igazságokat. Példaadása sok egyszerű munkást lelkesített, 
hogy Isten művének fejlesztésére minden tőlük telhetőt megtegyenek, és 
egyszersmind munkájukkal megkeressék mindennapi kenyerüket. Így Ak-
villa és Priscilla sem szentelték minden idejüket az evangélium szolgálatára, 
de Isten mégis felhasználta ezeket az alázatos munkásokat, hogy Apollósnak 
megmutassák a teljes igazság útját. Az Úr, szándékának kivitelére különböző 
eszközöket használ fel; kiválóan tehetséges egyéneket kiválaszt, hogy minden 
erejüket az evangélium tanítására és prédikálására szenteljék, mindazáltal 
mások is, akiket bár kézrátétellel nem avattak fel, fontos munkát végezhetnek 
a lélekmentés terén. 

Az önfenntartó evangéliumi munkások előtt igen nagy terület áll nyitva. 
Igen sokan, mialatt mesterségüket folytatják, értékes tapasztalatokat sze-
rezhetnek a lélekmentés munkájában. Ily módon használható munkásokká 
képezik ki magukat, fontos feladatok elvégzésére az ínséges területeken.

Isten önfeláldozó szolgája, aki fáradhatatlanul hirdeti és tanítja az igét, sú-
lyos terhet hordoz szívén. Munkáját nem órák szerint méri. Bére nem befolyá-
solja munkásságát, kötelességei teljesítését fel nem hagyja, noha körülményei 
kedvezőtlenek. Megbízatását a mennyből nyerte, és onnan várja jutalmát is, 
miután bevégezte munkáját.” – AT 233-234.

Apostolok cselekedetei 18:12-17. 
12Mikor pedig Gallió volt Akhája tiszttartója, reátámadának a zsidók egyakarattal Pálra, és vivék őt a törvényszék elébe, 13Mondván: Ez a törvény ellen való istentiszteletre csábítja az embereket. 14Mikor pedig Pál meg akará nyitni száját, monda Gallió a zsidóknak: Ha valóban valami bosszútételről, vagy gonosz cselekedetről volna szó, zsidók, igazság szerint meghallgatnálak benneteket: 15De ha tanításról, nevekről és a ti törvénytekről van kérdés, ti magatok lássátok; mert én ezekben bíró nem akarok lenni. 16És elűzé őket a törvényszék elől. 17A görögök pedig mindnyájan Sosthenest, a zsinagógának fejét megragadván, verik vala a törvényszék előtt; de Gallió velök semmit sem gondola.

Apostolok cselekedetei 18:22-28. 
22És miután Czézáreába érkezék, felmenvén Jeruzsálembe és köszöntvén a gyülekezetet, leméne Antiókhiába. 23És miután ott bizonyos időt eltöltött, elméne, eljárván renddel Galácia tartományát és Frigiát, erősítve a tanítványokat mind. 24Érkezék pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alekszandriai származású, ékesenszóló férfiú, ki az írásokban tudós vala. 25Ez meg volt tanítva az Úrnak útára; és lélekben buzgó lévén, szólja és tanítja vala nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat, jóllehet csak a János keresztségét tudja vala. 26És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt Akvila és Prisczilla, magok mellé vevék őt, és nyilvábban kifejtették előtte az Istennek útát. 27Mikor pedig Akhájába akara átmenni, buzdítván őt az atyafiak, írának a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Ki mikor odajutott, sokat használa azoknak, kik hittek vala a kegyelem által: 28Mert hatalmasan meggyőzi vala a zsidókat nyilvánosan, bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus.



35356. Tanulmány - ÖNFENNTARTÓ MISSZIÓ

Csütörtök  Augusztus 5.
5. AZ EGYSZERŰ EMBEREK BUZDÍTÁSA
a. Mire bátorít bennünket Pál önkéntes misszió munkájának példája? 

Apcs 20:33-34; Zsol 126:6.

„Alázatosan Istentől függő családok telepedjenek le az Úr szőlőjének pusz-
ta helyein. Megszentelt életű férfiakra és nőkre van szükség, hogy az igazság 
gyümölcsöző fáiként álljanak a világ kopár helyein. Az igazság magvának 
önzetlen vetéséért jutalmuk gazdag aratás lesz. Ha családot család után lá-
togatnak meg, és megnyitják a sötétségben lévők előtt a Szentírást, sok szívet 
megérintenek majd. 

Ahol annyira elriasztók és csüggesztők az állapotok, hogy sok munkás 
visszautasítja az odaköltözést, az egyháztagok önfeláldozó erőfeszítésével a 
legszembetűnőbb javulás érhető el. Ezek az alázatos munkások sokat érhetnek 
el, mert türelmes, kitartó igyekezetet visznek a munkába, mert nem emberi 
erőre, hanem Istenre támaszkodnak, aki jóváhagyásával tünteti ki őket. Ebben 
az életben soha nem derül ki, hogy ezek a munkások mennyi jót végeztek el. 

Az önfenntartó hittérítők gyakran igen eredményesek. Szerény kezdetből 
munkájuk kibővül, amint a Szentlélek irányítása alatt haladnak előre. Leg-
jobb, ha ketten-hárman együtt kezdik az örömhírterjesztő munkát. A munka 
vezetőitől talán nem kapnak ígéretet az anyagi támogatásra, ennek ellenére 
induljanak el, imádkozzanak, énekeljenek, tanítsák és éljék az igazságot. Irat-
terjesztésbe foghatnak, és ezzel sok családban bemutathatják az igazságot… 
Isten üzenetét hordozzák, és erőfeszítéseiket siker koronázza. Sokan megis-
merik majd az igazságot, akiket sohasem nyertek volna meg Krisztusnak, ha 
ezek a szerény tanítók nem lennének.” – 7B 22-23.

Péntek  Augusztus 6.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen példát kaptak a keresztények az anyagi javakkal kapcsolatosan?
2. Milyen lépéseket tehetek, hogy hasonlóan cselekedhessek mint Pál a korint-

husi misszióval?
3. Mire bátoríthat engem Pál éjszakai látása, amit Krisztustól kapott?
4. Ki lehetne ismerőseim közül olyan mint Apollós, akit Jézushoz vezethetnék?
5. Nevezz meg néhány ígéretet azoknak, akik Isten Igéjét vetik!

Apostolok cselekedetei 20:33-34; Zsoltár 126:6. 
Apostolok cselekedetei 20:33-34. 33Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam: 34Sőt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak.Zsoltár 126:6. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve.
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SZABADULÁS A SÖTÉTSÉGBŐL
„És sokan a hívők közül eljőnek vala, megvallván és megjelentvén 

cselekedeteiket.” (Apcs 19:18)
„Krisztus sok őszinte követőjének volt hasonló tapasztalata [mint az efé-

zusi tanítványoknak]. Az Isten akaratának tisztább megértése által egy má-
sabb kapcsolat alakul ki ember és Isten között. Új kötelességek tűnnek fel. 
Sok olyan dolgot, ami korábban ártatlannak vagy dicséretesnek tűnt, most 
bűnnek látnak.” – LP 133.
Javasolt olvasmányok: Üzenet az Ifjúságnak, 156-163. (Olvasmányaink kiválasztása; Az 

efézusiak példája. A megfelelő szellemi táplálék); Az Apostolok 
Története, 186-192. (Efézus); Bizonyságtételek, 5. kötet, 140-145. 
(Járjunk-e spiritiszta orvoshoz)

Vasárnap  Augusztus 8.
1. MÉG TÖBB VILÁGOSSÁG 
a. Mire tanít bennünket néhány efézusi tanítvány lépése, miután na-

gyobb világosságot szereztek? Apcs 19:1-7.

„Amikor János megkeresztelte őket [az efézusi megtérteket], még nem 
értették meg teljesen Jézus misszióját – hogy Ő a bűnösök Üdvözítője. Még 
számos tévtanhoz ragaszkodtak. Miután azonban nagyobb világosságot nyer-
tek, örömmel fogadták el Krisztust Megváltójuknak, ami kötelezettségeiket 
is megváltoztatta. A tisztultabb hit elfogadása megfelelő változást hozott éle-
tükbe és ezen átalakulásuk, valamint Krisztusba vetett hitük vallomása jeléül, 
újból megkeresztelkedtek Jézus nevében.” – AT 188.

„Nagy kiváltságként és áldásként kell kezelni az újrakeresztelkedést, és így 
is fognak erre tekinteni azok, akik ezt megtették, ha jól megértették és helyes 
felfogásuk van erről a dologról…

Határozott reformációra szólít fel az Úr, és amikor egy ember újra megtér, 
akkor hadd keresztelkedjen újra. Hadd újítsa meg az Úrral való szövetségét és 
az Úr is meg fogja újítani vele.” – Ev 375.

2021. augusztus 14
Szombat

Napnyugta: H  19:57
Ro 20:33

7. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 19:1-7. 
1Lőn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezék: és mikor némely tanítványokra talált, 2Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szent Lelket, minekutána hivőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Lélek. 3És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére. 4Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jövendő, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. 5Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére. 6És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala. 7Valának pedig a férfiak összesen mintegy tizenketten.
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Hétfő  Augusztus 9.
2. IGAZ ÉS HAMIS CSODÁK
a. Hogyan munkálkodott Pál Efézusban a két év alatt? Apcs 19:8-12.

„Pál közvetlenül érintkezett Efézus bálványimádó lakosaival s Isten ha-
talma szembeszökőn megnyilvánult általa. Az apostolok nem mindig tudtak 
csodákat tenni. Az Úr annyiban adta meg szolgáinak ezt a képességet, ameny-
nyiben ügyének fejlődése és nevének becsülete megkívánta. Akár Mózesnek 
és Áronnak a fáraó udvarában, Pálnak is fönn kellett tartania az igazságot 
a varázslók hazug csodáival szemben. Ezért mostani csodái különböztek az 
előbbiektől. Amint Krisztus ruhaszegélye gyógyító erőt szerzett annak, aki a 
hit érintésével gyógyulást keresett, úgy ez alkalommal is ruhadarabok szol-
gáltak eszközül hívők gyógyítására. ’Eltávozának azoktól a betegségek és a 
gonosz lelkek kimentek belőlük.’ Ezek a csodák mégsem bátorították a vak 
babonaságot. Mikor Jézus érezte az asszony érintését, így szólt ’Erő ment ki 
belőlem.’, így a Szentírás kijelenti, hogy az Úr csodákat tett Pál keze által, s 
hogy az Úr nevét, nem Pálét érte magasztalás.” – TII 165.
b. Hogyan lett megvédve Krisztus nevének szentsége, amely azt eredmé-

nyezte, hogy sokan újra vizsgálják meg saját életük helytelenségeit? 
Apcs 19:13-18.

„Egész Efézusban gyorsan ismertté váltak azok a zsidók és pogányok, akik 
szégyent és gyalázatot hoztak Jézus nevére. Világos bizonyítékkal szolgáltak 
Krisztus nevének szent voltáról és annak veszélyéről, ha segítségül hívják, 
miközben nem hisznek isteni küldetésében. Sokan megrémültek és az evan-
gélium munkáját mindenki tisztelettel és áhítattal figyelte.

Világosságra kerültek az eddig takargatott tények. A hívők közül sokan, 
amikor elfogadták a kereszténységet, nem mondtak le teljesen babonáikról, 
és bizonyos mértékben még mindig űzték a varázslást. Meggyőződtek arról, 
hogy tévedésükkel okozták a nemrég történt eseményeket. Elmentek Pálhoz 
és mindent bevallottak neki, és nyilvánosan elismerték, hogy ügyeskedésük 
megtévesztő és sátáni volt.” – LP 136-137.

Apostolok cselekedetei 19:8-12. 
8Bemenvén pedig a zsinagógába, bátorsággal szól vala, három hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról. 9Mikor pedig némelyek megkeményíték magokat és nem hivének, gonoszul szólván az Úrnak útáról a sokaság előtt, azoktól eltávozván, elszakasztá a tanítványokat, mindennap egy bizonyos Tirannus oskolájában prédikálván. 10Ez pedig lőn két esztendeig; úgyannyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgaták az Úr Jézusnak ígéjét. 11És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által: 12Annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz lelkek kimenének belőlök.

Apostolok cselekedetei 19:13-18. 
13Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek valának, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, kit Pál prédikál. 14Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt mívelik vala. 15Felelvén pedig a gonosz lélek, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti kicsodák vagytok? 16És reájok ugorván az az ember, akiben a gonosz lélek vala, és legyőzvén őket, hatalmat vőn rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból. 17Ez pedig tudtokra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve. 18És sokan a hívők közül eljőnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket.
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Kedd  Augusztus 10.
3. A TELJES ÁTADÁS
a. Milyen lépések mutatják az életben az igazi megtérést? Apcs 19:19-20.

„Amikor az efézusiak az evangélium hallására megtértek, megváltoztatták 
életmódjukat és szokásaikat. A Szentlélek meggyőző hatása nyomán azon-
nal megvallották bűneiket, lelkük szent felháborodással telt el amiatt, hogy 
nagyra értékelték a Sátán ördöngös módszereit tartalmazó könyveket és a va-
rázslásnak hódoltak. Elhatározták, hogy elfordulnak a gonosz szolgálatától, és 
drágán szerzett köteteiket nyilvánosan elégették. Így mutatták meg Istenhez 
térésük őszinteségét… 

Megtérésükkor a lángoknak adták át azokat a könyveket, melyek annak 
előtte uralták lelkiismeretüket, befolyásolták értelmüket, és amelyeket élve-
zetes olvasmánynak tartottak. Eladhatták volna könyveiket, de akkor csak 
a gonoszságot terjesztették volna tovább. Attól kezdve megvetették a sátáni 
praktikákat, a varázslás művészetét, és utáltak minden olyan tudást, amit ezen 
az úton szereztek. Azok a mostani fiatalok, akik az igazsághoz tértek, vajon 
elégették-e a varázslás könyveit…

 Vízözönként árasztják el a világot a kételkedés, hitetlenség, hűtlenség és 
istentagadás magvát vető könyvek. Kisebb-nagyobb mértékben ilyen köny-
vekből tanultátok leckéiteket – s ezek a könyvek ’elvarázsolják’, magukkal 
ragadják a lelket. Kiszorítják Istent bensőnkből, és elválasztanak jó Pászto-
runktól.” – ÜI 158-159.
b. Milyen menny által küldött figyelmeztetései voltak Istennek a 

varázslással szemben az ősi időkben? Ésa 47:9-14; Mal 3:5.

„A spiritizmus révén sok beteg, bánkódó és kíváncsi ember érintkezik a 
gonosz lelkekkel. Azonban valamennyien, akik ezt teszik, veszedelmes talajon 
járnak…

Napjainkban a spiritiszta médiumok, látnokok és jövendőmondók ha-
sonmásai a régmúlt idők varázslóinak… Bárhol is érvényesül olyan befolyás, 
amely az embereket arra készteti, hogy Istenről elfeledkezzenek, ott Sátán 
elbűvölő ereje munkálkodik.” – AT 191.

Apostolok cselekedetei 19:19-20. 
19Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek. 20Ekképen az Úrnak ígéje erősen nevekedik és hatalmat vesz vala.

Ésaiás 47:9-14; Malakiás 3:5. 
Ésaiás 47:9-14. 9És mind e kettő eljő reád nagy hamar egy napon: gyermektelenség és özvegység, teljességökben jőnek el reád, noha gazdag vagy a varázslásban, és sok nagyon igéző szózatod. 10Gonoszságodban bíztál, és ezt mondád: Nem lát senki engem! Bölcseséged és tudományod csalt meg téged, és ezt mondád szívedben: Én vagyok és nincs senki több. 11Azért jő te reád a gonosz, amelynek keletkezését nem tudod, és romlás sújt le rád, amelyet meg nem engesztelhetsz, és hirtelen jő pusztulás reád, nem is tudod! 12No állj elő hát igéző szózatiddal és varázslásodnak sokaságával, a melyekkel ifjúságodtól fogva vesződtél, talán segíthetsz valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet. 13Tanácsaid sokaságában megfáradtál; no álljanak elő és tartsanak meg az égnek vizsgálói, akik a csillagokat nézik, akik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád. 14Ímé, olyanok lettek, mint a polyva, tűz emészté meg őket, nem mentik meg életöket a lángból, még szén sem marad belőlök melegülésre, sem körülülhető parázs!Malakiás 3:5. Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a Seregeknek Ura.
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Szerda  Augusztus 11.
4. „NINCS ÚJ A NAP ALATT”
a. Hogyan szólnak napjainkra a varázslással (spiritizmussal) szembeni 

figyelmeztetések? Ef 5:11; Jel 22:14-15.

„Sokan visszariadnak attól a gondolattól, hogy spiritiszta médiumokhoz 
forduljanak tanácsért. Ugyanakkor a spiritizmus tetszetősebb formáinak von-
zó körébe kerülnek. Másokat a ’Christian Science’ tanításai, valamint a teo-
zófia és más keleti vallások miszticizmusai vezetnek tévútra.” – PK 132-133.

„A pogány istentiszteletek misztériumait felváltották a titkos társaságok 
és szeánszok, napjaink varázslóinak titokzatos jelenései és csodái. Kijelenté-
seiken kapva kapnak az emberek, azok, akik visszautasítják Isten Igéjének, 
Lelkének világosságát. A régi varázslókról ugyan gúnyosan beszélnek, a főcsa-
ló mégis diadalmasan kacag, amikor a mai emberek behódolnak más alakot 
öltött bűvészetének.

Ügynökei ma is állítják, hogy betegeket gyógyítanak meg. Hatalmukat 
elektromosságnak, magnetizmusnak és úgynevezett ’szimpatikus orvoslás-
nak’ tulajdonítják. Valójában nem mások ezek, mint Sátán csatornái, és ő 
segítségükkel babonázza meg az emberek testét és lelkét…

Ebben a keresztény korban, ebből a keresztény nemzetből sokan ördögi 
lelkekhez fordulnak ahelyett, hogy az élő Istenre bíznák magukat. Az anya, 
aki gyermeke betegágya mellett virraszt, felkiált: ’Nem telik több tőlem. Nincs 
orvos, aki meggyógyítaná a gyermekemet?’ Felhívják a figyelmét valamelyik 
látnok vagy magnetikus gyógyító csodálatos eseteire, s ő rábízza szeretett 
gyermekét, olyan bizonyosan helyezve őt Sátán kezébe, mintha csak maga 
a gonosz állna mellette. Gyakran megtörhetetlennek látszó ördögi hatalom 
uralja a gyermek későbbi életét.” – 5B 141-142.
b. Mi volt Pál következő célja Efézus után? Milyen nehézséggel szem-

besült ekkor? Apcs 19:21-29.

„Efézusban nagyszabású és jövedelmező kegyszer-kereskedelem alakult 
ki. Kicsiny oltárokat és szobrokat gyártottak, amelyek a templomot, illetve 
Diána istennőt ábrázolták. Ezek a kegyszer-iparosok és kereskedők egyszerre 
észrevették, hogy bevételük megcsappant, és ezt a kellemetlen változást Pál 
működésének tulajdonították.” – AT 193.

Efézus 5:11; Jelenések 22:14-15. 
Efézus 5:11. És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;Jelenések 22:14-15. 14Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. 15De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot.

Apostolok cselekedetei 19:21-29. 
21Midőn pedig ezek elteltek, elvégezé Pál magában, hogy Maczedóniát és Akháját eljárván, Jeruzsálembe megy, mondván: Ott létem után Rómát is meg kell nékem látnom. 22Elküldvén pedig Maczedóniába kettőt azok közül, kik néki szolgálnak vala, Timótheust és Erástust, ő maga egy ideig Ázsiában marada. 23Támada azonban azon időtájban nem csekély háborúság az Úrnak útárt. 24Mert egy Demeter nevű ötvös, ezüstből Diána templomokat csinálván, a mesterembereknek nem csekély nyereséget ád vala; 25Kiket egybegyűjtvén az ilyenfélékkel foglalkozó mívesekkel egybe, monda: Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jóllétünk. 26Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Pál nemcsak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét eláltatván, elfordította, mivelhogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyek kézzel csináltatnak. 27Nemcsak az a veszély fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy a nagy istenasszonynak, Diánának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az ő nagysága, kit az egész Ázsia és a világ tisztel. 28Mikor pedig ezeket hallották és haraggal megtelének, kiáltnak vala, mondván: Nagy az efézusi Diána! 29És betelék az egész város háborúsággal; és egyakarattal a színházba rohanának, megfogván Gájust és Aristárkhust, kik Maczedóniából valók és Pálnak útitársai valának.
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Csütörtök  Augusztus 12.
5. ISTEN KÖZBELÉPÉSE
a. Milyen veszély keletkezett a kézművesek miatt? Apcs 19:30-34.

„Pál rejtekhelye nem volt messze innen; így csakhamar értesült szeretett 
testvérei veszedelmes helyzetéről. Saját biztonságára nem gondolva, azonnal a 
színhelyre akart sietni, hogy a zendülőkhöz szóljon; azonban ’nem eresztették őt 
a tanítványok’. Gájus és Aristárkhus nem volt a sóvárgott zsákmány; ezért nem is 
fenyegette őket komoly veszély. Ha azonban megpillantanák az apostol sápadt és 
gondterhelt arcát, félő, hogy a csőcselék legféktelenebb szenvedélyei törnének ki, 
úgyhogy emberi számítás szerint élete menthetetlen volna.” – AT 194.
b. Miként használta fel az Úr a város jegyzőjét, hogy megállítsa a felhá-

borodást? Apcs 19:35-40.

„Demeter azt hangoztatta beszédében, hogy mesterségük tönkremegy és 
’semmibe sem vétetik’. Ezek a szavak mutatják az igazi hátterét úgy az efézusi 
lázadásnak, mint annak a sok üldözésnek, amelyet az apostoloknak munkájuk 
közben szenvedniük kellett. Demeter és munkatársai látták, hogy az evangé-
lium tanítása és terjedése szobrászüzemüket veszélyezteti. A pogány papok és 
művészek bevétele forgott kockán, és ezért szították a leghevesebb ellenállást 
Pál apostol ellen.

A városi jegyző és több főtisztviselő határozata felmentette Pált az emberek 
előtt minden törvényellenes cselekedet vádja alól. A kereszténység újabb győ-
zelmét jelentette ez, a tévelygés és babona fölött. Isten a városi hatóság egyik 
tisztviselőjét használta fel, hogy apostolát igazolja, és a lázongó csőcseléket 
megfékezze. Pál szívből hálás volt Istennek azért, hogy életét megmentette, 
és hogy a kereszténység hírneve az efézusi lázadás miatt csorbát nem szenve-
dett.” – AT 195.

Péntek  Augusztus 13.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért volt helyénvaló az újrakeresztelkedés a tizenkét tanítvány számára 

Efézusban? 
2. Miért nem kísérte áldás azt, hogy némely zsidó „lézengő” Jézus nevében te-

vékenykedett?
3. Mik azok a „varázslatos könyvek”, melyektől meg kell szabadulnom? 
4. A modern spiritizmus mely részei lehetnek veszélyesek számomra?
5. Néha milyen váratlan módon szabadítja meg Isten az ő népét? 

Apostolok cselekedetei 19:30-34. 
30Pál pedig mikor a nép közé akara menni, nem ereszték őt a tanítványok. 31És az ázsiai főpapok közül is némelyek, kik barátai valának néki, küldvén ő hozzá, kérék, hogy ne menjen a színházba. 32Már most ki egyet, ki mást kiáltoz vala, mert a népgyűlés összezavarodott volt, és a többség nem tudta, miért gyűltek össze. 33A sokaság közül pedig előállaták Alekszándert, minthogy előre tuszkolták őt a zsidók. Alekszánder pedig kezével intvén, védekezni akara a nép előtt. 34Megismervén azonban, hogy zsidó, egy kiáltás tört ki mindnyájokból, mintegy két óra hosszáig kiáltozván: Nagy az efézusi Diána!

Apostolok cselekedetei 19:35-40. 
35Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, monda: Efézusbeli férfiak, ugyan kicsoda az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy Diána istenasszonynak és a Jupitertől esett képnek templomőrzője? 36Mivelhogy azért ezeknek senki ellene nem szólhat, szükség, hogy megcsendesedjetek, és semmi vakmerő dolgot ne cselekedjetek. 37Mert ide hoztátok ez embereket, kik sem nem szentségrontók, sem a ti istenasszonyotok ellen káromlást nem szóltak. 38Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak, és tiszttartók vannak: pereljenek egymással. 39Ha pedig egyéb dolgok felől van valami panasztok, a törvényes népgyűlésen majd elintéztetik. 40Mert félő, hogy lázadással vádoltatunk a mai napért, mivelhogy semmi ok sincs, amellyel számot tudnánk adni ezért a csődületért. És ezeket mondván, feloszlatá a gyűlést.
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ÖNZETLEN MISSZIÓMUNKA
„Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam: Sőt 

magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek 
a kezek gondoskodtak. Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily 
módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megem-
lékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.” 
(Apcs 20:33-35.)

„Ne csak szánkkal szóljunk az emberekhez, hanem személyünk is legyen 
szentbeszéd nekik mindenben, hogy jó benyomást tegyünk rájuk, és így haza 
is magukkal vigyék a hirdetett igazságot.” – 2B 618.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 196. (A fáradozás és megpróbáltatás napjai); 

256-268. (Pál utolsó jeruzsálemi útja; Pál, a fogoly-részlet)

Vasárnap  Augusztus 15. 
1. EGY ISTENI CSODA
a. Hová ment Pál Efézusból? Apcs 20:1-5.

b. Mi történt szombaton este Troásban, amikor Pál a felházban prédi-
kált? Apcs 20:6-12.

„Ott-tartózkodása utolsó estéjén a testvérek ’egybegyűltek a kenyér meg-
szegésére’. Mivel szeretett tanítójuk búcsúzott el tőlük, sokkal nagyobb szám-
ban gyűltek össze, mint szokásosan. Egybegyűltek ’a felházban’, a harmadik 
emeleten, ahol az apostol szeretete hevével és aggodalmával egészen éjfélig 
prédikált nekik. 

Az egyik nyitott ablakban ült egy Eutikhus nevű ifjú. Ebben a veszedelmes 
helyzetben elaludt, és kiesett az udvarra. Egyszerre nagy zavar és izgalom tá-
madt. Az ifjút csakhamar holtan hozták fel, és sokan gyűltek köréje sírva és 
jajgatva. Pál azonban utat tört magának a megrémült tömeg sorai között, az 
ifjút átkarolta, és bensőségesen könyörgött Istenhez, keltené a halottat ismét 
életre. Isten meghallgatta könyörgését.” – AT 257.

2021. augusztus 21.
Szombat

Napnyugta: H  19:44 
Ro 20:21 

8. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 20:1-5. 
1Minekutána pedig megszűnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat és tőlük búcsút vévén, elindula, hogy Maczedóniába menjen. 2Miután pedig azokat a tartományokat eljárta, és intette őket bő beszéddel, Görögországba méne. 3És ott töltött három hónapot. És mivelhogy a zsidók lest hánytak néki, amint Siriába készült hajózni, úgy végezé, hogy Maczedónián át tér vissza. 4Kíséré pedig őt Ázsiáig a béreai Sopater, a Thessalonikabeliek közül pedig Aristárkhus és Sekundus, és a derbei Gájus és Timótheus; Ázsiabeliek pedig Tikhikus és Trofimus. 5Ezek előremenvén, megvárának minket Troásban.

Apostolok cselekedetei 20:6-12. 
6Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kievezénk Filippiből, és menénk ő hozzájok Troásba öt nap alatt; hol hét napot tölténk. 7A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Pál prédikál vala nékik, mivelhogy másnap el akara menni; és a tanítást megnyújtá éjfélig. 8Vala pedig elegendő szövétnek abban a felházban, ahol egybe valának gyülekezve. 9Egy Eutikhus nevű ifjú pedig ül vala az ablakban, mély álomba merülve: és mivelhogy Pál sok ideig prédikála, elnyomatván az álom által, aláesék a harmadik rend házból, és halva véteték föl. 10Pál pedig alámenvén, reá borula, és magához ölelve monda: Ne háborogjatok; mert a lelke benne van. 11Azután fölméne, és megszegé a kenyeret és evék, és sokáig, mind virradatig beszélgetvén, úgy indula el. 12Felhozák pedig az ifjat elevenen, és felette igen megvigasztalódának.
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Hétfő  Augusztus 16.
2. MISSZIÓBAN KRISZTUSÉRT
a. Miért vált külön egy rövid ideig utastársaitól Pál? Apcs 20:13.

„Miután a hajó indulásra készen állt, amellyel Pál és kísérői folytatni óhaj-
tották útjukat, a testvérek a fedélzetre siettek. Az apostol azonban a rövidebb 
szárazföldi utat választotta, elindult tehát Troásból gyalog Assusba, hogy ott 
útitársaival ismét találkozzék. Kis időt nyert ezáltal az elmélkedésre és imád-
kozásra. A jeruzsálemi útjával kapcsolatos nehézségek és veszélyek, az ottani 
gyülekezet magatartása vele és munkájával szemben, valamint a gyülekezetek 
állapota és az evangélium művének szükségletei az egyéb területeken – ko-
moly és aggasztó gondolatokra adtak okot. Ezért felhasználta ezt a különleges 
alkalmat, hogy erőért és vezetésért Istenhez forduljon.” – AT 257.
b. Hová tartott Pál? Mit csinált útközben? Apcs 20:14-17.

c. Milyen ünnepélyes üzenetet vitt az efézusiaknak Pál? Apcs 20:18-27.

„Pál nem szándékozott ilyen bizonyságot tenni, de mialatt beszélt, a Lélek 
sugallta szavait; bizonyossá tette előtte aggodalmait, hogy ez az utolsó együtt-
léte az efézusi hittestvéreivel.” – AT 259.
d. Mit kell mindenkor szem előtt tartaniuk a lelkészeknek? Apcs 20:28.

„Aki vallja az igazságot, és mégis naponta megsérti azt tisztátalan életével, 
az Sátán szolgájává válik, és sokakat romlásba sodor.” – 5B 106.

„Isten egyháza Krisztus vérén lett megvásárolva, ezért minden pásztornak 
tudnia kell, hogy a gondjaira bízott bárányok felbecsülhetetlenül értékesek… 
A legnagyobb értékűnek kell tekinteniük a gondviselésükre bízott bárányokat, 
és tudatában kell legyenek annak, hogy szigorú számadást kell adniuk szolgá-
latukról.” – 3SG 125.

Apostolok cselekedetei 20:13. 
Mi pedig előremenvén a hajóra, Assusba evezénk, ott akarván fölvenni Pált; mert így rendelkezett, ő maga gyalog akarván jőni.

Apostolok cselekedetei 20:14-17. 
14Mikor pedig Assusban összetalálkozott velünk, felvévén őt, menénk Mitilénébe. 15És onnét elevezvén, másnap eljutánk Khius ellenébe; a következőn pedig áthajózánk Sámusba; és Trogilliumban megszállván, másnap mentünk Milétusba. 16Mert elvégezé Pál, hogy Efézus mellett elhajózik, hogy ne kelljen néki időt múlatni Ázsiában; mert siet vala, hogy ha lehetne néki, pünkösd napjára Jeruzsálemben legyen. 17Milétusból azonban küldvén Efézusba, magához hívatá a gyülekezet véneit.

Apostolok cselekedetei 20:18-27. 
18Mikor pedig hozzá mentek, monda nékik: Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat ti köztetek az egész idő alatt, 19Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kisértetek közt, melyek én rajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek; 20Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként, 21Bizonyságot tévén mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés, és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. 22És most ímé én a Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott én reám. 23Kivéve, hogy a Szent Lélek városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én reám fogság és nyomorúság következik. 24De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangyéliomáról. 25És most íme én tudom, hogy nem látjátok többé az én orczámat ti mindnyájan, kik között általmentem, prédikálván az Istennek országát. 26Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok. 27Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát.

Apostolok cselekedetei 20:28. 
Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.
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Kedd  Augusztus 17.
3. AZ IGAZSÁG EREJE
a. Mi az a komoly veszély, amelytől nagyon óvakodnia kell a gyüleke-

zetnek? Apcs 20:29-30.

„Soha nem volt még olyan kor, amikor az igazság többet szenvedett volna 
a torz emberi vitákban megnyilvánuló félremagyarázástól és becsmérléstől, 
mint napjainkban… Az embereket elbűvöli az újszerűség, és nem eléggé ta-
pasztaltak ahhoz, hogy felismerjék azoknak az elgondolásoknak a valóságos 
jellegét, amelyeknek egyesek valamiféle nagyszerű jelentőséget tulajdonítanak. 
Azonban attól, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak neki és Isten szent igaz-
ságai közé sorolják, még semmi nem válik igazsággá. Ó, micsoda feddés ez a 
gyülekezetekben uralkodó kegyesség alacsony szintje miatt! Akik valami ere-
detit akarnak elővarázsolni, azok új és furcsa oldalról mutatnak be dolgokat, és 
meggondolás nélkül lépnek előtérbe ezekkel az ingatag elméletekkel, melyeket 
értékesként szőttek össze, és élet-halál kérdésként hirdetik.” – TII 166.
b. Hogyan tükröződnek Pál szavaiban és cselekedeteiben Krisztusnak 

tanításai? Apcs 20:31-35.

„Pál kérges keze, amint megmutatta a népnek, tanúskodott róla, hogy sen-
kinek sem tartozott megélhetésével. Ez semmit sem vont le lelkes felhívásai 
erejéből, melyek mindenki másnál értelmesebbek és ékesszólóbbak voltak a 
keresztény igehirdetést művelők közül…

Nem tartjuk kötelezőnek minden igehirdetőre nézve Pál követését. Mégis 
állítjuk, hogy Pál a legmagasabb rendű finom keresztény ember volt. Példája 
bizonyítja, hogy a testi munka nem csökkenti az ember tekintélyét, hogy a be-
csületes mesterségében végzett kétkezi munka nem teszi az embert durvává, 
közönségessé, udvariatlanná.” – TII 165-166.
c. Mi mutatja, hogy mélyen megérintette az embereket Pál őszinte fel-

hívása? Apcs 20:36-38.

Apostolok cselekedetei 20:29-30. 
29Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. 30Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.

Apostolok cselekedetei 20:31-35. 
31Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit. 32És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége ígéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt. 33Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam: 34Sőt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak. 35Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.

Apostolok cselekedetei 20:36-38. 
36És mikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozék mindazokkal egybe. 37Mindnyájan pedig nagy sírásra fakadtak; és Pálnak nyakába borulva csókolgaták őt. 38Keseregve kiváltképen azon a szaván, amelyet mondott, hogy többé az ő orczáját nem fogják látni. Aztán elkísérték őt a hajóra.
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Szerda  Augusztus 18.
4. FÉLELEM NÉLKÜL ÉS HATÁROZOTTAN
a. Mire figyelmeztették a misszionáriusokat utazásuk közben Tírusz-

ban? Mit tettek, mielőtt elhagyták Tíruszt? Apcs 21:1-5.

b. Hová mentek ezután? Apcs 21:6-9.

c. Hogyan érkezett újabb figyelmeztetés Pálhoz? Hogyan válaszolt? 
Apcs 21:10-14. Mire buzdítson bennünket az ő elhivatottsága? 

„Bárhová is ment Pál, szíveket vonzott magához, és lelke összekapcsoló-
dott testvérei lelkével. Amikor el kellett búcsúznia tőlük, szomorúak voltak, 
hiszen tudták, hogy többé nem látják az apostolt. Komolyan kérték, hogy 
maradjon velük. Pál így szólt hozzájuk: ’Mit gondoltok, hogy sírtok és az én 
szívemet keserítitek?’ (Apcs 21:13) Együtt érző szíve összetört, amikor érezte, 
hogy testvérei bánkódnak miatta a végső búcsú alatt. Szerették Pált, és úgy 
érezték, nem tudják őt nélkülözni. Melyik keresztény nem csodálja Pál jelle-
mét? Sziklaszilárdnak bizonyult az igazság védelmében, de barátai körében 
szeretetteljes és szelíd volt.” – RH September 8, 1885.

„Tartsd meg lelked jó állapotát! Szóljon így a lélek: hiszek Istenben, a gondvi-
selésében, a Bibliában, és hogy szándéka igaz és tiszta. Nem tudok, nem akarok 
elmulasztani egyetlen jottányit sem az Isten által rám ruházott kötelességekből 
és elvárásaiból. Nem tudok, nem merek egy keveset sem feláldozni a szent dol-
gok iránti létfontosságú érdekeimből, csak azért hogy szabaduljak valamilyen 
mulandó nehézség nyomása alól. Várok, bármennyit is szükséges. Alázatosan 
Istennel járok. Szelíden, alázatosan, a lélek egyszerűségében járok, míg az Úr 
sikert és győzelmet ad az általa rendelt időben és módon.” – 12MR 107.
d. Milyen hírt vittek Pálnak, amikor megérkezett Jeruzsálembe? Apcs 

21:15-21.

Apostolok cselekedetei 21:1-5. 
1Amint pedig, ő tőlük elszakadván, elindultunk, egyenesen haladva Kóusba érkezénk, másnap pedig Rhodusba, és onnét Patarába. 2És mikor találtunk egy hajót, mely Fenicziába méne által, abba beülvén, elhajózánk. 3És miután megláttuk Cziprust és elhagytuk azt balkézre, evezénk Siriába, és Tirusban köténk ki: mert a hajó ott rakja vala ki a terhét. 4És ott maradánk hét napig, miután feltaláltuk a tanítványokat, kik Pálnak mondják vala a Lélek által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. 5Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén, elutazánk; kikísérvén bennünket mindnyájan feleségestől, gyermekestől egészen a városon kívülre. És a tenger partján térdre esve imádkozánk.

Apostolok cselekedetei 21:6-9. 
6És egymástól elbúcsúzván, beülénk a hajóba, azok pedig megtérének az övéikhez. 7Mi pedig a hajózást bevégezvén, Tirusból eljutánk Ptolemaisba; és köszöntvén az atyafiakat, nálok maradánk egy napig. 8Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik ő vele valánk, érkezénk Czezáreába; és bemenvén a Filep evangyélista házába, ki ama hét közül való vala, ő nála maradánk. 9Ennek pedig vala négy szűz leánya, akik prófétálnak vala.

Apostolok cselekedetei 21:10-14. 
10Mialatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve egy Júdeából való próféta, névszerint Agabus. 11És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szent Lélek: A férfiút, akié ez az öv, ekképen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe. 12Mikor pedig ezeket hallottuk, kérők, mind mi, mind az oda valók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. 13De Pál felele: Mit míveltek sírván és az én szívemet kesergetvén? mert én nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. 14Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván: Legyen meg az Úrnak akaratja.

Apostolok cselekedetei 21:15-21. 
15E napok után pedig felkészülődvén, felmenénk Jeruzsálembe. 16Jövének pedig mi velünk együtt a tanítványok közül is Czézáreából, kik elvezetének bizonyos cziprusi Mnásonhoz, egy régi tanítványhoz, hogy ott legyen szállásunk. 17Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadának minket az atyafiak. 18Másnap pedig beméne Pál velünk együtt Jakabhoz; és a vének mindnyájan ott valának. 19És köszöntvén őket, elbeszélé egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. 20Azok pedig ezt hallván, dicsőíték az Urat; és mondának néki: Látod, atyámfia, mely sok ezeren vannak zsidók, kik hívőkké lettek; és mindnyájan buzognak a törvény mellett: 21Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, kik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak.
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Csütörtök  Augusztus 19.
5. KOMOLY VESZÉLYBEN
a. Mit tanácsoltak Pálnak? Megfogadta a tanácsot? Apcs 21:22-26.

„Ez az engedmény nem egyezett meg [Pál] tanításaival, sem jelleme szilárd 
becsületességeivel. Bár tanácsadói közül néhányan Isten Lelke ihletésére írtak, 
de mikor nem álltak közvetlen a Lélek hatása alatt, olykor tévedtek.” – TII 166.
b. Mi lett a szerencsétlen eredménye ennek? Hogyan menekült meg 

Pál? Apcs 21:27-32. Hogyan ismétli a történelem önmagát? 

„Illést Izrael megháborítójának, Jeremiást árulónak, Pált a templom meg-
fertőzőjének nevezték. Attól kezdve mindmáig lázítónak vagy eretneknek 
bélyegezik azokat, akik hívek akarnak lenni az igazsághoz. Hitetlenek tömegei 
elutasítva a biztos prófétai beszédet, habozás nélkül, hiszékenyen elfogadnak 
vádat azok ellen, akik mernek korholni divatos bűnöket. Ez a szellem egyre 
nagyobb tért hódít. A Biblia világosan hirdeti annak az időnek a közeledtét, 
amikor a polgári törvények annyira beleütköznek Isten törvényébe, hogy 
annak, aki Isten minden rendelkezésének engedelmeskedik, gonosztevőket 
megillető gyalázatot és büntetést kell elszenvednie.” – NK 408-409.

Péntek  Augusztus 20.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. A hét első napjának melyik időszakában gyűltek össze? Honnan tudjuk ezt? 
2. Mit tanít Pál apostol számomra arról, hogy miként vezessem a hitben lévő 

embereket?
3. Milyen ellentétek vannak Pál igehirdetése és napjaink sok hitvalló igehirdető 

előadási között? 
4. Miért tudott Pál annyira odaszentelt misszionárius lenni? Hogyan lehetnék 

ehhez hasonló én is?
5. Hogyan és miért fog hamarosan megismétlődni az üldözés hasonlóan a Pá-

léhoz? 

Apostolok cselekedetei 21:22-26. 
22Micsoda annakokáért? Mindenesetre össze kell gyülekezni a sokaságnak; mert meghallják, hogy ide jöttél. 23Ezt míveld azért, amit néked mondunk: Van mi köztünk négy férfiú, kik fogadalmat vettek magokra; 24Ezeket magad mellé vévén, tisztulj meg velök, és költs rájok, hogy megnyíressék fejöket: és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket te felőled hallottak; hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. 25A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezvén, hogy ők semmi ilyenfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magokat mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fúlvaholt állattól, mind a paráznaságtól. 26Akkor Pál maga mellé véve azokat a férfiakat, másnap ő velök megtisztulván, beméne a templomba, bejelentvén a tisztulás napjainak eltelését, amíg mindegyikökért elvégeztetik az áldozat.

Apostolok cselekedetei 21:27-32. 
27Mikor pedig a hét nap immár eltelőben volt, az Ázsiából való zsidók, meglátván őt a templomban, felindíták az egész sokaságot, és reá veték kezöket, 28Kiáltván: Izraelita férfiak, legyetek segítségül: ez az az ember, ki e nép ellen, a törvény ellen és e hely ellen tanít mindenkit mindenütt; ezen felül még görögöket is hozott be a templomba, és megfertéztette ezt a szent helyet. 29Mert látták vala annakelőtte az efézusi Trofimust ő vele a városban, kiről azt vélék, hogy Pál bevitte a templomba. 30Megmozdula azért az egész város, és a nép összecsődüle: és Pált megragadván, vonszolják vala ki őt a templomból: és mindjárt bezáratának az ajtók. 31Mikor pedig meg akarák őt ölni, feljuta a hír a sereg ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem felzendült. 32Ki azonnal vitézeket és századosokat vévén maga mellé, lefutott hozzájok. Azok pedig mikor meglátták az ezredest és a vitézeket, megszűnének Pált verni.
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AZ APOSTOL NEHÉZSÉGBEN
„És monda nékem [az Úr]: Eredj el, mert én téged messze küldelek a 

pogányok közé.” (Apcs 22:21)
„Mindazoknak, akiket Krisztus elhívott, ugyancsak el kell hagyniuk min-

dent, hogy követhessék Őt.” – KP 20.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 268-275. (Pál, a fogoly-részlet)

Vasárnap  Augusztus 22.
1. KRISZTUST KINYILATKOZTATNI
a. Mire emlékeztet az, ahogyan Pállal bántak? Apcs 21:33-36; Lk 23:18.

„Amikor Isten Fiát bíróság elé állították, akkor a zsidók így kiáltottak: 
’Vidd el, vidd el, feszítsd meg őt!’. Azért volt ez, mert [Jézus] tiszta élete és 
szent tanítása elítélte bűneiket és helytelenítette őket is. Ugyanezen okból na-
gyon sokan a szívükben Isten szava ellen kiáltanak.” – CT 425.
b. Miért nyitott lehetőséget az isteni gondviselés Pál oltalmára? Apcs 

21:37-39.

„A zűrzavarban az apostol nyugodt és higgadt maradt. Istenről gondolko-
dott és biztos volt abban, hogy a mennyei angyalok róla beszélnek. Nem tudta 
elhagyni a templomot úgy, hogy ne tett volna erőfeszítést az igazság feltárására 
honfitársai előtt. Ezért az ezredeshez fordult és tiszteletteljesen megkérdezte: 
’Vajjon szabad-e nékem valamit szólanom te hozzád?’ …és könyörgött, hogy 
a néphez szólhasson. Az Úr által Pál jó hatást váltott ki a magasrangú római 
tisztből, és a kérés teljesült.” – LP 218.

2021. augusztus 28.
Szombat

Napnyugta: H  19:31
Ro 20:08

9. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 21:33-36; Lukács 23:18. 
Apostolok cselekedetei 21:33-36. 33Akkor odaérvén az ezredes, elfogatá őt, és parancsolá, hogy kötözzék meg két lánczczal; és tudakozá, hogy kicsoda és mit cselekedett. 34De ki egyet, ki mást kiált vala a sokaság között; és mikor nem értheté meg a bizonyos valóságot a zajongás miatt, parancsolá, hogy vigyék el őt a várba. 35Mikor pedig a lépcsőkhöz jutott, lőn, hogy úgy vivék őt a vitézek a néptömeg erőszaktétele miatt; 36Mert követi vala a népnek sokasága, kiáltozva: Öld meg őt!Lukács 23:18. De felkiálta az egész sokaság, mondván: Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást!

Apostolok cselekedetei 21:37-39. 
37És mikor immár a várba akarák bevinni Pált, monda az ezredesnek: Vajjon szabad-e nékem valamit szólanom te hozzád? Az pedig monda: Tudsz görögül? 38Hát nem te vagy az az egyiptomi, ki e napoknak előtte fellázította és kivitte a pusztába azt a négyezer orgyilkos férfiút? 39Monda pedig Pál: Én ugyan tárzusi zsidó ember vagyok, Cziliczia nem ismeretlen városának polgára; de kérlek téged, engedd meg nékem, hogy szóljak a néphez.
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Hétfő  Augusztus 23.
2. A NAGYLELKŰ OLTALOM
a. Milyen fontosabb elemei voltak Pál megoltalmazásának? Apcs 21:40; 

22:1-11.

„A Krisztusban hívők üldözőjéből Krisztus híve lett. Milyen fontos kiha-
tása is lett megtérésének élete további szakaszára! Milyen bátorításul szolgált 
neki, miközben annak oldalán fáradozott, akit valamikor nevetségessé tett és 
megvetett. Sohasem felejtette el a támogatást, melyben szolgálata első idősza-
kában részesült. Értelmesen tudott szólni, mert tapasztalattal, benső szemé-
lyes ismerettel rendelkezett az Úr Jézust illetően. Élő, maradandó hite volt, 
mert minden tevékenységében ápolta Krisztus jelenlétének érzetét. Imái által 
képességet, erőt nyert, s mint Krisztus hű katonája, mindenkor parancsnoká-
tól várta utasításait.” – TII 166.
b. Miért volt Pál egészen biztos abban, hogy Isten a pogány világ szol-

gálatára hívta el? Apcs 22:12-21.

„Így bízta meg az Úr Pált, hogy a pogány világ nagy misszióterületére 
menjen. Erre a nagy horderejű, széleskörű, nehéz munkára úgy készítette elő, 
hogy szorosan összekapcsolódott vele. Elragadtatásban megnyitott szemei 
előtt elvonultatta a menny gyönyörű és dicső képeit.” – PP 106-107.
c. Hogyan reagált a tömeg Pál szavaira? Mi lett az eredménye? Apcs 

22:22-24.

„Az ezredes nem értette Pál héber beszédét, de a tömeg zúgásából arra 
következtetett, hogy a foglya biztosan bűnös, valami nagy bűncselekmény 
miatt…

Az apostol testét kifeszítették, mint ahogyan a gonosztevőkét szokták, 
hogy megkorbácsolják. Nem volt barát, aki melléállt volna. Egy római kaszár-
nyában volt, ahol senki más, csak a durva katonák vették körbe.” – LP 220.
d. Miért lett Pál megkímélve a keményebb megpróbáltatásoktól? Apcs 

22:25-29.

Apostolok cselekedetei 21:40; 22:1-11.
(21:40) Mikor aztán az megengedte, Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek: és mikor nagy csendesség lőn, megszólala zsidó nyelven, mondván:(22:1-11)  1Atyámfiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg az én beszédemet, amellyel most magamat előttetek mentem. 2Mikor pedig hallották, hogy zsidó nyelven szól hozzájok, még inkább nyugalmat tanusítottak. És monda: 3Én zsidó ember vagyok, születtem a czilicziai Tárzusban, fölneveltettem pedig ebben a városban a Gamáliel lábainál, taníttattam az atyák törvényének pontossága szerint, buzgó lévén az Istenhez, miként ti mindnyájan vagytok ma: 4És ezt a tudományt üldöztem mind halálig, megkötözvén és tömlöczbe vetvén mind férfiakat, mind asszonyokat. 5Miképen a főpap is bizonyságom nékem, és a véneknek egész tanácsa; kiktől leveleket is vévén az atyafiakhoz, Damaskusba menék, hogy az odavalókat is fogva hozzam Jeruzsálembe, hogy bűnhődjenek. 6Lőn pedig, hogy amint menék és közelgeték Damaskushoz, déltájban nagy hirtelenséggel az égből nagy világosság sugárzott körül engem. 7És leesém a földre, és hallék szót, mely monda nékem: Saul, Saul, mit kergetsz engem? 8Én pedig felelék: Kicsoda vagy, Uram? És monda nékem: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te kergetsz. 9Akik pedig velem valának, a világosságot ugyan látták, és megrémültek; de annak szavát, aki velem szól vala, nem hallották. 10Én pedig mondék: Mit cselekedjem, Uram? Az Úr pedig monda nékem: Kelj fel és menj el Damaskusba; és ott megmondják néked mindazokat, amik elrendelvék néked, hogy véghez vigyed. 11Mikor pedig nem láték annak a világosságnak dicsősége miatt, a velem valóktól kézenfogva vezettetve menék Damaskusba.

Apostolok cselekedetei 22:12-21. 
12Egy bizonyos Ananiás pedig, ki a törvény szerint istenfélő férfiú, kiről az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tesznek, 13Hozzám jöve és mellém állva monda nékem: Saul atyámfia, nyerd vissza szemed világát. És én azon szempillantásban reá tekintettem. 14Ő pedig monda: A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az ő szájából. 15Mert leszel néki tanúbizonysága minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál. 16Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. 17Lőn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem és imádkozám a templomban, elragadtatám lelkemben, 18És látám őt, ki ezt mondá nékem: Siess és menj ki hamar Jeruzsálemből: mert nem veszik be a te tanúbizonyságtételedet én felőlem. 19És én mondék: Uram, ők magok tudják, hogy én tömlöczbe vetettem és vertem zsinagógánként azokat, akik hisznek vala te benned: 20És mikor ama te mártírodnak, Istvánnak vére kiontaték, én is ott állék és helyeslém az ő megöletését, és őrizém azoknak köntösét, akik őt megölték. 21És monda nékem: Eredj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé.

Apostolok cselekedetei 22:22-24. 
22Hallgatják vala pedig őt e szóig; de most felemelék szavokat, mondván: Töröld el a földszínéről az ilyent, mert nem illik néki élni. 23Mikor pedig azok kiabáltak, és köntösüket elhányák, és port szórának a levegőbe, 24Parancsolá az ezredes, hogy vigyék őt a várba, mondván, hogy korbácsütésekkel vallassák ki őt, hogy megtudhassa, mi okért kiabáltak úgy reá.

Apostolok cselekedetei 22:25-29. 
25Amint azonban lekötötték őt a szíjakkal, monda Pál az ott álló századosnak: Vajjon szabad-é néktek római embert, kit el nem ítéltek, megostorozni? 26Miután pedig ezt meghallá a százados, elmenvén, megjelenté az ezredesnek, mondván: Meglásd, mit akarsz cselekedni; mert ez az ember római. 27Hozzámenvén azért az ezredes, monda néki: Mondd meg nékem, te római vagy-é? Ő pedig monda: Az. 28És felele az ezredes: Én nagy összegért vettem meg ezt a polgárjogot. Pál pedig monda: Én pedig benne is születtem. 29Mindjárt eltávozának azért ő tőle, akik őt vallatni akarák. Sőt az ezredes is megijede, mikor megértette, hogy római, és hogy őt megkötöztette.
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Kedd  Augusztus 24.
3. A TANÁCS ELŐTT
a. Hogyan kezdődött Pál kihallgatása a tanács előtt? Mit jövendölt meg 

Pál? Apcs 22:30; 23:1-5.

„A Szentlélek ihletésére Pál látnoki véleményt mondott, hasonlót Krisztus 
véleményéhez a zsidók képmutatása felől. Az apostol által hirdetett ítélet bor-
zalmasan beteljesedett, mikor bérgyilkosok ölték meg a zsidó háborúban [a 
főpapot].” – TII 166.
b. Mire irányította okosan Pál a hallgatóság figyelmét? Apcs 23:6-9.

„A farizeusok külsőleg szigorún megtartották a formákat és szokásokat. 
Telve voltak fennhéjázó, világi, álszent önhittséggel. A sadduceusok tagadták 
a holtak föltámadását, az angyalok létét, és Istenben is kételkedtek. Ez a sza-
kadár csoport jórészt méltatlan emberekből tevődött össze. Sokan közülük 
erkölcstelen szokásoknak hódoltak.” – TII 111.

„A két párt maga között vitába kezdett és így Pállal szembeni ellenállásuk 
ereje megtört…

 A bekövetkezett zűrzavarban a sadduceusok mindenáron hatalmukba 
akarták keríteni az apostolt, hogy megölhessék; míg a farizeusok mindent 
elkövettek, hogy megvédelmezzék.” – AT 270-271.
c. Hogyan menekült meg Pál? Mire emlékezetet ez bennünket? Apcs 

23:10.

„Isten előtti állapotunk nem attól függ, hogy mennyi világosságot kaptunk, 
hanem hogy a kapottat hogyan használtuk fel. Így azok a pogányok, akik a 
jó utat választják – már amennyire ismerik – kedvezőbb helyzetben vannak, 
mint azok, akik nagyobb világosságot kaptak, és vallják, hogy szolgálják Is-
tent, ám a világosságot semmibe veszik, és mindennapi életük ellentmond 
hitvallásuknak.” – JÉ 191.

Apostolok cselekedetei 22:30; 23:1-5. 
(22:30) Másnap pedig meg akarván tudni a bizonyos valóságot, miben vádoltatik a zsidóktól, feloldatá őt bilincseiből, és megparancsolá, hogy a főpapok az ő egész tanácsokkal egyben hozzá menjenek; és levezetvén Pált, eleikbe állatá.(23:1-5)  1Mikor pedig a tanácsra vetette szemét Pál, monda: Atyámfiai, férfiak, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek mind e mai napig. 2Ananiás főpap pedig megparancsolá azoknak, kik ő mellette állanak vala, hogy üssék őt szájon. 3Akkor Pál monda néki: Megver az Isten téged, te kimeszelt fal! És te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek? 4Az ott állók pedig mondának: Az Istennek főpapját szidalmazod-é? 5Pál pedig monda: Nem tudtam, atyámfiai, hogy főpap. Mert meg van írva: A te néped fejedelmét ne átkozd!

Apostolok cselekedetei 23:6-9. 
6Mikor pedig Pál eszébe vette, hogy az egyik részök a sadduczeusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiálta a tanács előtt: Atyámfiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádoltatom én. 7Amint pedig ő ezt mondta, meghasonlás támada a farizeusok és a sadduczeusok között, és a sokaság megoszlott. 8Mert a sadduczeusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek; a farizeusok pedig mind a kettőt vallják. 9Támada azért nagy kiáltozás: és felkelvén az írástudók a farizeusok pártjából, tusakodnak vala, mondván: Semmi rosszat sem találunk ez emberben; ha pedig lélek szólott néki, vagy angyal, ne tusakodjunk Isten ellen.

Apostolok cselekedetei 23:10. 
Mikor pedig nagy hasonlás támadt, félvén az ezredes, hogy Pál szétszaggattatik azoktól, parancsolá, hogy a sereg alájővén, ragadja ki őt közülök, és vigye el a várba.
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Szerda  Augusztus 25.
4. EGYEDÜL A SÖTÉTSÉGBEN
a. Miről gondolkodott Pál a várbörtönben éjszaka? Mi nyújtott vigaszt 

számára? Apcs 23:11.

„Később, amidőn Pál e nap szomorú tapasztalatai fölött elmélkedett, egész 
valóját félelem hatotta át, hogy eljárása nem tetszhetett Istennek. Vajon hibát 
követett-e el azzal, hogy meglátogatta Jeruzsálemet? Az a sóvárgása vezetett 
hát ilyen szerencsétlenségre, hogy egyetértésben éljen hittestvéreivel?

Az az álláspont, amelyet a zsidók, mint Isten hitvalló népe a hitetlen világ-
gal szemben elfoglaltak, az apostolnak kimondhatatlan lelki gyötrelmet oko-
zott. Mit gondolhattak most ezek a pogány tisztviselők róluk? Állítják, hogy 
Jehovát imádják, és szent hivatalt töltenek be, mégis vak, éktelen gyűlölet 
uralja őket. Sőt, még testvérüket is képesek meggyilkolni, ha a hit kérdésében 
más véleményre merészkedik. Még azt sem szégyellik, hogy szent, ünnepélyes 
tanácsülésük veszekedésbe és vad zűrzavarba fulladt! Pál úgy érezte, hogy 
Isten nevét gyalázták meg a pogányok előtt!

Most pedig börtönben senyved. Nagyon jól tudta, hogy ellenségei, eszeve-
szett gyűlöletükben, rosszindulatukban megragadnak mindent, hogy halálra 
adják. Lehetséges-e, hogy a gyülekezetek között végzett munkáját befejezte? 
És most ragadozó farkasok törnek be oda? Pál nagyon szívén viselte Krisztus 
ügyét, és mélységes aggodalommal gondolt azokra a veszélyekre, amelyeknek 
az elszórt gyülekezetek áldozatul eshetnek, ha olyan férfiak üldözik, mint 
akikkel éppen ma állt szemben a Magas Tanácsban. Bánatában, csüggedtségé-
ben sírt és imádkozott.

Az Úr azonban ebben a sötét órában sem feledkezett meg hűséges szolgá-
járól. Amiképpen megőrizte ott a templom udvarában a vérengző tömeggel 
szemben, és amiként vele volt a Magas Tanács előtt, úgy most a várban is 
őrködött felette. Az apostol bensőséges imáját, melyben Isten vezetéséért kö-
nyörgött, meghallgatta, és kinyilatkoztatta magát hűséges tanúja előtt. [idézve 
Apcs 23:11]” – AT 271.
b. Mit fejez ki az, hogy Isten a sötétségben is vigaszt nyújt, ahogyan Pál-

nak, valamint a pusztában egyedül volt Dávidnak is tette? Zsol 63:6-7.

„Minden időben és minden helyen, minden szomorúságban és nyomorgat-
tatásban, amikor a kilátások sötétnek, a jövendő pedig nyugtalanítónak látszik, 
amikor gyámoltalannak és magányosnak érezzük magunkat, Krisztus elküldi 
hozzánk a Vigasztalót, válaszul a hitből fakadó imádságunkra.” – KSz 260.

Apostolok cselekedetei 23:11. 
A következő éjszakán pedig melléállván néki az Úr, monda: Bízzál Pál! Mert miképen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképen kell néked Rómában is bizonyságot tenned.

Zsoltárok 63:6-7. 
6Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam! 7Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem;
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Csütörtök  Augusztus 26.
5. SAJÁT NEMZETÉBŐL
a. Milyen tervet eszelt ki az ellenség a következő napra? Apcs 23:12-15.

„Miközben az Úr bátorította szolgáját, ellenségei mohón kitervelték el-
pusztítását.” – AT 272.
b. Kit használt fel az Úr arra, hogy elmondja a gonosz tervet? Apcs 

23:16-21.

c. Mit tett az ezredes, hogy meghiúsítsa ezt a tervet? Mit értsünk meg a 
Pál elleni üldözés nyomán? Apcs 23:22-33.

„Nem az első eset volt, hogy Isten szolgája a pogányoknál talált menedéket, 
Jehova hitvalló népe gonoszsága elől…

Noha a zsidó vezetők nagy buzgóságot mutattak Isten dicsősége és Izráel 
jóléte érdekében, a valóságban mindkettőnek ellenségei voltak. Példaadásuk 
és tanításaik a népet csak mindinkább eltávolították Istentől, s elvezették az 
engedelmesség útjáról, hogy azután odajussanak, ahol nyomorúságukban 
Isten többé már nem lehet menedékük…

Sátán állandóan munkálkodik közegei által, hogy elcsüggessze és megront-
sa azokat, akiket Isten választott ki fontos és jó munka végzésére. Noha készek 
Krisztus ügyéért még életüket is feláldozni, az őscsaló mindazáltal igyekszik 
testvéreikben kételyeket támasztani irántuk, amelyek, ha tápot nyernek, a 
becsületességükbe vetett bizalmat aláássák, és hasznavehetőségüket így meg-
bénítják.” – AT 273. 274. 275.

Péntek  Augusztus 27.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen ellentét látható Pál és honfitársai magatartása között?
2. Mi tette lehetővé, hogy kibírja Pál a sok szenvedést?
3. Ki bánt a legrosszabbul Pállal - a pogányok, a farizeusok vagy a szadduceusok?
4. Miért jelent számunkra is vigaszt Isten gondviselése Pál iránt a várbörtönben?
5. Miben mutatkozott meg a római ezredes és a zsidók ellentétes magatartása? 

Apostolok cselekedetei 23:12-15. 
12Midőn pedig nappal lőn, a zsidók közül némelyek összeszövetkezvén, átok alatt kötelezék el magokat, mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik Pált. 13Többen valának pedig negyvennél, kik ezt az összeesküvést szőtték. 14Ezek elmenvén a főpapokhoz és a vénekhez, mondának: Átok alatt megesküdtünk, hogy semmit nem ízlelünk addig, míg meg nem öljük Pált. 15Most azért ti jelentsétek be az ezredesnek a tanácscsal egybe, hogy holnap hozza le őt ti hozzátok, mintha az ő dolgának tüzetesebben végére akarnátok járni. Mi pedig, minekelőtte ő ide érne, készek vagyunk őt megölni.

Apostolok cselekedetei 23:16-21. 
16Meghallván azonban a Pál nőtestvérének fia e cselvetést, megjelenvén és bemenvén a várba, tudtára adá Pálnak. 17Pál pedig egyet a századosok közül magához hívatván, monda: Ezt az ifjat vezesd az ezredeshez; mert valamit akar néki jelenteni. 18Az annakokáért maga mellé vévén őt, vivé az ezredeshez, és monda: A fogoly Pál magához hivatván engem, kéré, hogy ez ifjat hozzád vezessem, mert valamit akar néked mondani. 19Az ezredes pedig őt kézen fogván, és félrevonulván külön, tudakolá: Micsoda az, amit nékem jelenteni akarsz? 20Az pedig monda: A zsidók elvégezték, hogy megkérnek téged, hogy Pált holnap vidd le a tanács elé, mintha valamit tüzetesebben meg akarnának tudakozni ő felőle. 21Te azért ne engedj nékik: mert közülök negyvennél több férfiú leselkedik ő utána, kik átok alatt kötelezték el magukat, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik őt. És immár készen vannak, várakozva a te izenetedre.

Apostolok cselekedetei 23:22-33. 
22Az ezredes tehát elbocsátá az ifjat, meghagyván néki, hogy el ne mondd senkinek, hogy ezeket megjelentetted nékem. 23És magához hivatván kettőt a századosok közül, monda: Készítsetek föl kétszáz vitézt, hogy induljanak Czézáreába, és hetven lovast, és kétszáz parittyást, az éjszakának harmadik órájától fogva. 24És hogy barmokat is adjanak melléjük, hogy Pált felültetve békességgel vigyék Félix tiszttartóhoz. 25Levelet is írt, melynek tartalma ez vala: 26Klaudius Lisiás a nemes Félix tiszttartónak üdvöt! 27Ezt a férfiút, kit a zsidók megfogtak és meg akartak ölni, oda menvén a sereggel, kiszabadítám, megértvén, hogy római. 28Meg akarván pedig tudni az okát, miért vádolják őt, levivém őt az ő tanácsuk elébe. 29És úgy találtam, hogy ő az ő törvényüknek kérdései felől vádoltatik, de semmi halálra vagy fogságra méltó vétke nincs. 30Minthogy pedig nékem megjelentették, hogy a zsidók e férfiú után ólálkodni akarnak, azonnal hozzád küldém, meghagyva vádolóinak is, hogy ami dolguk van ő ellene, te előtted mondják meg. Légy jó egészségben! 31A vitézek tehát, amint nékik megparancsolták, Pált felvévén, elvivék azon éjszakán Antipatrisba. 32Másnap pedig hagyván a lovagokat tovább menni ő vele, visszatérének a várba. 33Azok pedig eljutván Czézáreába, és átadván a levelet a tiszttartónak, Pált is elébe állaták.
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A Dominkai köztársaság a Karib-térség 
Hispaniola sziget keleti oldalán helyezke-
dik el. Nyugaton Haiti határolja, északon 
pedig az Atlanti-óceán. Ez egy gyönyörű, 
trópusi ország, amely jól ismert a világ-
színvonalú strandjairól, üdülőhelyeiről, 
golfozásáról és a melegszívű, barátságos 
népéről. Természeti szépségei az esőerdők, 
a szavannák, a magasföld és a Karib-térség 
legmagasabb hegye. A főváros, Santo Domin-
go öt évszázados múltra tekint vissza és gazdag a 
történelmi építészetben. 

A több mint 10,8 milliós lakosság 80%-a beszél spanyolul, ezt követi a 
Haiti Creole és Samana angol nyelv. A gazdaság elsősorban a bányászatra, 
a mezőgazdaságra, a kereskedelemre és a szolgáltatásokra épül. Hivatalos 
vallás a római katolikus. A lakosság 40%-a hitét gyakorló, 29%-a hitét nem 
gyakorló katolikus, 18%-a evangélikus, és 11%-a nem hívő.

 A HNA Reformmozgalom az 1970-es évek elején érkezett ide Ameriká-
ban élő dominikai származású missziónáriusok által, akik otthon a jelenvaló 
igazságot hirdették barátaiknak és családjaiknak.  Ezen lelkes hívek közül 
néhányan visszatelepültek a szülőszigetükre, hogy személyes ottlétük által 
hatékonyabban hirdethessék az üzenetet. Egy lelkészt küldtek ide és Isten 
ereje által a jól ismert énekük a 144 000-ről volt az a kulcs, amely sok ajtót 
megnyitott a bibliatanulmányozáshoz. 1976-ban szervezték meg a munkát 
itt. Ettől kezdve az üzenet messze eljutott, most több mint 150 gyülekezeti 
tagunk van, és 400 szombatiskola tanulónk.

A gyarapodás miatt természetesen a szükségletünk is megnövekedett, 
hogy imaházaink lehessenek, ahol az Urat dicsőíthetjük. Isten kegyelme által 
már van egy földterületünk erre a célra Bonao város La Salvia részében, ahol 
az építkezés már el is kezdődött. Egy másik imaházat is szeretnénk Santo 
Domingo város Los Mina részében az Úrnak szentelni. A hittestvérek már 
adományoztak erre a célra, azonban a megvalósításhoz a ti segítségetekre is 
szükség van.

Kérünk benneteket, hogy az első szombati adakozás alkalmával legyetek 
bőkezűek, hogy ezek az emlékhelyek Isten dicsőségére ragyoghassanak e 
szigeten. Imánk az, hogy az Úr áldja meg gazdagon az adományokat és az 
adakozókat!

Hittestvéreitek a Dominikai Köztársaságból

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Imaházakra a Dominikai Köztársaságban 

2021. szeptember 4.
szombat

Turc- és Caicos - 
szigetek

Karib - tenger

HAITI DOMINIKAI 

KÖZTÁRSASÁG

Santo
Domingo

KUBA

Inagua - 
szigetek

Port au Prince
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BIZONYSÁGTÉTEL TISZTA 
LELKIISMERETTEL

„Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való 
lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor.” (Apcs 24:16)

„Ha lelkiismeretünk tiszta, nem vádol Istennel és emberrel szemben, ha 
szívünk gyengéden együtt érez embertársainkkal, főként, hogy megnyerjük 
őket Krisztusnak, akkor Krisztus jellemvonásaival, tulajdonságaival bírunk. 
Akkor a Szentlélek hatja át szívünket és lényünket.   Lesz beszédünkben meg-
győző erő, egyszerű ékesszólás.” – BP 52.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 276-280. (Tárgyalás Cézáreában-részlet)

Vasárnap  Augusztus 29.
1. TERTULLUS, A SZÓNOK
a. Hogyan használták hízelgő képmutatásukat és hazugságaikat Pál 

kihallgatásakor Félix tiszttartó előtt? Apcs 23:34-35; 24:1-9.

„Tertullus arcátlan hazugságokat szólt. Félix jelleme alantas volt és meg-
vetendő… Kegyetlen és elnyomó volta miatt mindenki gyűlölte. Kegyet-
lenségéről árulkodik Jonathán főpap brutális meggyilkolása is, jóllehet neki 
köszönhette pozícióját…

Simon mágus, ciprusi varázsló ámító mesterkedései segítségével Félix 
rávette Drusillát, hogy hagyja el férjét és legyen az ő felesége. Drusilla fiatal 
és gyönyörű volt, sőt mi több zsidó is. Ragaszkodott férjéhez, aki nem kis 
áldozatot hozott, hogy megszerezhesse kezét. Igazából nagyon kevés esély volt 
arra, hogy félretegye előítéleteit és magára vegye népe megvetését csak azért, 
hogy házasságtörő kapcsolatot hozzon létre egy kegyetlen és idős erkölcste-
lennel.” – LP 235-236.

„Akik hallgatták Tertullust, tudták, hogy hízelgő szavai hazugságok; azon-
ban vágyuk, hogy Pált a törvényszék elítélje, erősebb volt, mint igazságszere-
tetük.” – AT 276.

2021. szeptember 4.
Szombat

Napnyugta: H 19:18
Ro 19:55

10. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 23:34-35; 24:1-9. 
(23:34-35)  34Mikor pedig elolvasta a tiszttartó, és megkérdezte, melyik tartományból való, és megértette, hogy Czilicziából, 35Monda: Majd kihallgatlak, mikor vádlóid is eljőnek. És parancsolá, hogy a Héródes palotájában őrizzék őt.(24:1-9)  1Öt nap mulva aztán aláméne Ananiás főpap a vénekkel és egy Tertullus nevű prókátorral, kik panaszt tettek a tiszttartónál Pál ellen. 2Mikor pedig ő előszólíttatott, Tertullus vádolni kezdé, mondván: 3Nagyságos Félix, teljes háládatossággal ismerjük el, hogy te általad nagy békességet nyerünk, és a te gondoskodásod folytán igen jó intézkedések történnek e népre nézve, minden tekintetben és mindenütt. 4De hogy téged sok ideig ne tartóztassalak, kérlek hallgass meg minket röviden a te kegyelmességed szerint. 5Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a föld kerekségén levő valamennyi zsidó közt, és a nazarénusok felekezetének feje, 6Ki a templomot is meg akarta fertőztetni. Meg is fogtuk őt, és a mi törvényünk szerint akartuk megítélni. 7De Lisiás, az ezredes, nagy karhatalommal oda jövén, kivevé őt kezünkből. 8És azt parancsolá, hogy az ő vádolói hozzád jőjjenek. Tőle te magad, ha kihallgatod, értesülhetsz mindezekről, melyekkel mi őt vádoljuk. 9Helybenhagyák pedig a zsidók is, mondogatván, hogy úgy vannak ezek.
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Hétfő  Augusztus 30.
2. TÖKÉLETES BÉKÉBEN
a.  Hogyan kezdte Pál őszinte védőbeszédét Félix előtt? Apcs 24:10-13.

„Félixnek elegendő éleslátása volt, hogy az apostol vádolóinak lelkületét 
és jellemét áttekintse, felismerje. Tudta, hogy mi késztette őket hízelgésre, és 
látta azt is, hogy Pál elleni vádjaikat nem tudják bizonyítani, alátámasztani. A 
vádlotthoz fordulva tehát felszólította, hogy adja elő védekezését. Pál egyetlen 
szót sem vesztegetett udvarias bókokra, csupán egyszerűen kijelentette, hogy 
örömmel védekezik előtte, mivel már régóta tiszttartója az országnak, így jól 
érti a zsidó törvényeket és szokásokat. Az ellene felhozott vádakra nézve vi-
lágosan kimutatta, hogy egyetlen egy sem állja meg helyét. Kijelentette, hogy 
Jeruzsálemben sehol sem okozott zavart, sem a templomot meg nem szent-
ségtelenítette.” – AT 276-277.
b. Milyen gondolatmenetet mutatott be Pál a kormányzónak? Apcs 

24:14-15.

„Ádám bűne miatt a halál az egész emberiséget sújtja. Mindenkinek meg kell 
halnia. A megváltás terve által pedig mindenki feltámad a halálból.” – NK 484.
c. Miért előnyös mindenki számára Pál életcélja? Apcs 24:16; Ésa 26:3-4.

„A belső béke és az Isten ellen nem vétő lelkiismeret életre kelti, és élénkíti 
a szellemi képességet, akár a zsenge növényekre permetező harmat. Akara-
tod akkor helyes irányt vesz fel, és uralmad alatt marad, és bár biztosabb 
fellépésű lesz, mégis mentes marad a romlottságtól. Elmélyedéseid, mivel 
megszentelődnek, az öröm forrásai lesznek. A csöndes nyugalom, melyre így 
szert tehetsz, áldás lesz azokra, akikkel érintkezel. Ez a békesség és nyugalom 
idővel magától értetődő lesz, és szerte ragyogja becses sugarait környezetedre 
is, hogy ők meg rád ragyogják vissza. Minél inkább megízleled e mennyei 
békét és lelki egyensúlyt, annál inkább növekedni fog benned. Élénk, életerős 
öröm ez, amely nem fojtja minden néven nevezendő erkölcsi erejét halál sze-
rű álomba, hanem élénkebb tevékenységre serkenti. A tökéletes béke mennyei 
vonás, mellyel az angyalok rendelkeznek. Segítsen Isten, hogy szert tegyél erre 
a békére.” – 2B 327.

Apostolok cselekedetei 24:10-13.
10Felele pedig Pál, miután intett néki a tiszttartó a szólásra: Mivelhogy tudom, hogy te sok esztendő óta vagy e népnek bírája, bátorságosabban védekezem a magam ügyében, 11Mert megtudhatod, hogy nincsen tizenkét napjánál több, mióta feljöttem imádkozni Jeruzsálembe. 12És a templomban sem találtak engem, hogy valakivel vetekedtem volna, vagy hogy a népet egybezendítettem volna, sem a zsinagógákban, sem a városban. 13Rám sem bizonyíthatják azokat, amikkel most engem vádolnak.

Apostolok cselekedetei 24:14-15. 
14Erről pedig vallást teszek néked, hogy én a szerint az út szerint, melyet felekezetnek mondanak, úgy szolgálok az én atyáim Istenének, mint aki hiszek mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban meg vannak írva. 15Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak.

Apostolok cselekedetei 24:16; Ésaiás 26:3-4.
Apostolok cselekedetei 24:16.Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor.Ésaiás 26:3-4. 3Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik; 4Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van.
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Kedd  Augusztus 31.
3. ÖRÖKKÉVALÓSÁG VAGY KÉNYELEM
a. Melyik kérdés váltotta ki a zsidók dühét Pállal szemben? Apcs 24:17-21.

b. Hogyan mutatkozott meg Félix gyengesége az ügy kezelésében? Apcs 
24:22-23.

„Az apostol komolyan, nyíltan és őszintén beszélt; szavaiból meggyőződés 
ereje áradt. Klaudius Lysiás Félixhez intézett levelében hasonló bizonyságot tett 
az apostol viselkedéséről. Félix azonkívül sokkal jobban ismerte a zsidó vallást, 
mint ahogy azt sokan feltételezték. Ahogyan Pál a tényállást egyszerűen feltár-
ta, ezáltal Félix mindinkább felismerte az indítékokat, amelyek a zsidókat ural-
ták, abbeli igyekezetükben, hogy az apostolt lázadással és árulással vádolják. 
A tiszttartó nem járhatott kedvükben, hogy egy római polgárt igazságtalanul 
elítéljen; azonkívül nem is akarta Pált kiszolgáltatni nekik, hogy kihallgatás 
nélkül megöljék. Azonban Félix nem ismert magasabb indítóokot, mint az 
önérdeket. Dicséret és előmenetel iránti vágy képezte egyetlen életcélját. At-
tól való félelme, hogy a zsidókat megbántja, tartotta vissza, hogy igazságot 
szolgáltasson Pálnak, kinek ártatlanságáról teljesen meg volt győződve. Ezért 
elhatározta, hogy a tárgyalást elnapolja, míg Lysiás is jelen lesz.” – AT 277-278.
c. Miért szomorítja el a Szentléleket, ha valaki Félixhez hasonlóan cse-

lekszik? Apcs 24:24-25.

„[Félix] így utasította vissza az utolsó kegyelmi ajánlatot. Isten soha többé 
nem intette, nem hívta meg.” – AT 281.

„[K… testvér családja] semleges álláspontra helyezkedtek, és azt gon-
dolták, hogyha nem küzdenek az igazság ellen, akkor elég jól viselkednek; a 
fény azonban, melyet nem voltak készek elfogadni és megbecsülni, kialudt a 
sötétben. Azzal igyekeztek elcsitítani lelkiismeretüket, hogy így szóltak Isten 
Lelkéhez: ’Most csak menj, alkalmas időben majd hívatni foglak.’ Azonban az 
alkalmas idő sosem érkezett el. Elmulasztották a ragyogó alkalmat, mely soha 
többé vissza nem tért hozzájuk; mert hiszen a világ kizárta tőlük a visszauta-
sított fényt. A világi élet érdekei, és az izgalmas örömök varázslata leköti gon-
dolataikat, szívüket, közben leghűbb barátjuk, az áldott Üdvözítő elutasítva és 
elfeledve áll.” – 4B 108.

Apostolok cselekedetei 24:17-21. 
17Sok esztendő múlva pedig eljövék, hogy az én népemnek alamizsnát hozzak és áldozatokat. 18Ezek közben találának engem megtisztulva a templomban, nem sokasággal, sem pedig háborúságtámasztásban, némely Ázsiából való zsidók, 19Kiknek ide kellett volna te elődbe jőni és vádolni, ha valami panaszuk volna ellenem. 20Avagy ezek magok mondják meg, vajjon találtak-é bennem valami hamis cselekedetet, mikor én a tanács előtt álltam; 21Hacsak ez egy szó tekintetében nem, melyet közöttük állva kiáltottam, hogy: A halottak feltámadása felől vádoltatom én tőletek e mai napon.

Apostolok cselekedetei 24:22-23. 
22Mikor pedig ezeket hallotta Félix, elhalasztá dolgukat, mivelhogy tüzetesebb tudomása volt e szerzet dolgai felől, és monda: Mikor Lisias ezredes alájő, dönteni fogok ügyetekben. 23És megparancsolá a századosnak, hogy Pált őrizzék, de enyhébb fogságban legyen, és senkit ne tiltsanak el az övéi közül attól, hogy szolgáljon néki, vagy hozzá menjen.

Apostolok cselekedetei 24:24-25. 
24Egynéhány nap mulva pedig Félix megjelenvén feleségével Drusillával egybe, ki zsidó asszony vala, maga elé hívatá Pált, és hallgatá őt a Krisztusban való hit felől. 25Mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve monda Félix: Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged.
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Szerda  Szeptember 1.
4. MENTSÉGEK, KIFOGÁSOK…
a. Milyen kifogásokat szoktak felhozni a Krisztus iránti teljes elkötele-

zettség ellen és mik a következményeik? Lk 14:15-20, 24.

„A kifogások, amelyekkel az emberek az evangéliumi meghívást vissza-
utasították, ma sem változtak. Azt mondják, hogy nem veszélyeztethetik 
földi lehetőségeiket az evangéliumi normák elfogadásával. Földi érdeke-
iket többre értékelik az örökkévaló dolgoknál. Éppen azok az áldások, 
amelyeket Istentől kaptak, emelkednek válaszfalként köztük és Teremtő-
jük, Megváltójuk között. Nem akarják, hogy bárki is zavarja őket világi 
céljaik hajszolásában, és ezt mondják a kegyelmet hirdető követnek: ’Mos-
tan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hívatlak téged’ 
(Apcs 24:25). Mások azzal mentegetőznek, hogy nehézségeik támadnak 
emberi kapcsolataikban, ha elfogadják Isten hívását. Azt mondják, hogy 
nem kerülhetnek ellentétbe rokonaikkal és ismerőseikkel. Így válnak a 
példázat szereplőivé. A lakoma házigazdája erőtlen kifogásukat meghívása 
semmibevevésének tekinti.

Aki azt mondta, hogy ’feleséget vettem, és azért nem mehetek’, az 
emberiség egyik nagy osztályát ábrázolja. Sokan vannak, akik feleségük 
vagy férjük befolyására hagyják figyelmen kívül Isten hívását. A férj ezt 
mondja: Tudom mi a kötelességem, de nem teljesíthetem, mert feleségem 
ellenzi. Miatta nagyon nehéz volna engedelmeskednem. A feleség, aki 
hallja a kegyelem hívó szavát: ’jöjj, mert immár minden kész’, ezt mondja: 
’kérlek téged, ments ki engem. Férjem nem hallgat a kegyelem hívó sza-
vára. Azt mondja: hivatása nem engedi. Nekem pedig őt kell követnem. 
Nem mehetek!’ A gyermekek szívében is visszhangra talál a meghívás. 
Szívesen elfogadnák. De szeretik szüleiket, és mivel a szülőket nem érinti 
az evangélium, a gyermekek azt gondolják, hogy ők sem mehetnek. Ők is 
ezt mondják: ’ments ki engem!’

Ezek az emberek azért utasítják vissza a Megváltó hívását, mert attól 
félnek, hogy felbomlik a család. Azt hiszik, hogy ha nem engedelmesked-
nek Istennek, családjuk békés és szerencsés lesz. Ez azonban önámítás. 
Aki önzést vet, önzést is arat. Krisztus szeretetének elutasításával elvetik 
mindazt, ami az emberi szeretetet tisztává és állhatatossá teheti. Nemcsak 
a mennyet veszítik el, de azt sem élvezhetik igazán, amiért feláldozták a 
mennyet.” – KP 150-151.

Lukács 14:15-20, 24. 
15Hallván pedig ezeket egy azok közül, akik ő vele együtt ülnek vala, monda néki: Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. 16Ő pedig monda annak: Egy ember készíte nagy vacsorát, és sokakat meghíva; 17És elküldé szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak: Jertek el, mert immár minden kész! 18És mindnyájan egyenlőképen kezdék magokat mentegetni. Az első monda néki: Szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam; kérlek téged, ments ki engem! 19És másik monda: Öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam; kérlek téged, ments ki engem! 20A másik pedig monda: Feleséget vettem, és azért nem mehetek.24Mert mondom néktek, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat.
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Csütörtök  Szeptember 2.
5. MÉRTÉK NÉLKÜLI KITÖLTETÉS
a.  Kifogások keresése helyett, mi történik, ha teljesen átadjuk magun-

kat a Szentlélek vezetésének? Apcs 3:19; Ésa 44:22-23; Zsolt 110:3.

„Az örökélet miatt konfliktusokba kerülünk, és ebben a küzdelemben a 
kegyelem szembeáll a természettel, és az én teljes erejéből ellene van a győze-
lemnek. Csak kevesen találnak rá az önmegtagadás útjára, amelyet keresztek 
szegélyeznek, és még kevesebben haladnak rajta tovább… Kitartó leszel-e és 
nem fáradsz-e el abban, hogy helyesen végezd dolgodat? A keresztény küz-
delem az állandó harc és őrködés. Tied lehet a biztos győzelem, ha örömmel 
veszed fel Krisztus keresztjét.” – LM Letter 48, 1888.

„Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a má-
sikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól 
majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek meggyó-
gyulnak, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik. Sátán is dolgozik, de 
hamis csodákkal. Még tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára (Jel 
13:13). A föld lakóinak el kell dönteniük, ki mellé állnak.

Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes meggyő-
zése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhangzottak. A magvetés 
megtörtént, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz. A missziómunkások 
által terjesztett irodalom megteszi a hatását. De sok embert, aki az igazság 
hatása alá került, még mindig gátol valami az igazság tökéletes megértésé-
ben és az engedelmességben. A fénysugarak mindenhova bevilágítanak, és 
az igazság tisztán felragyog. Isten őszinte gyermekeit a családi és egyházi 
kapcsolatok nem tudják már visszatartani. Elszakítják ezeket a kötelékeket. 
Az igazság mindennél drágább nekik. Az igazság ellen szövetkező erőkkel 
szemben sokan az Úr oldalára állnak.” – NK 544-545.

Péntek  Szeptember 3.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért hozta Ananiás főpap Tertullust Pál meghallgatására? 
2. Miért létfontosságú a lelkiismeret tisztán tartása bűneink beismerése és 

megbánása által?
3. Hogyan halogathatom az élet bizonyos dolgait, mint ahogyan Félix is tette?
4. Milyen kifogásaim lehetnek, amelyek eltaszítják a Szentlelket?
5. Hogyan részesülhetek a Szentlélek kiáradásában? 

Apostolok cselekedetei 3:19;Ésaiás 44:22-23;Zsoltár 110:3. 
Apostolok cselekedetei 3:19.Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.Ésaiás 44:22-23 22Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én hozzám, mert megváltottalak. 23Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, kiáltsatok földnek mélységei, ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa; mert megváltá az Úr Jákóbot, és Izráelben megdicsőíti magát.Zsoltár 110:3 A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja.
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BIZONYSÁGTÉTEL A KIRÁLY ELŐTT
„De Istentől segítséget vévén, mind e mai napig állok, bizonyságot 

tévén mind kicsinynek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon 
kívül, amikről mind a próféták megmondották, mind Mózes, hogy be 
fognak teljesedni.” (Apcs 26:22)

„Krisztus koronáját az emberi hatalmasságok királyi koronái fölé kell he-
lyeznünk.” – 6B 402.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 280-288. (Tárgyalás Czézáreában-részlet; Pál 

a császár ítélőszékéhez fellebbez; Majdnem ráveszel engem)

Vasárnap  Szeptember 5.
1. A VILÁGOSSÁG ELUTASÍTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYE
a. Mi következett be Félix életében, miközben az e világi örömöket, a 

kapzsiságot és a becsvágyó tetteit előrébb helyezte, mint a Pál által 
bemutatott világosságot?  Apcs 24:26-27.

„[Félix] bizalmasan közölte, hogy Pál, nagyobb összeg lefizetése ellené-
ben, visszanyerheti szabadságát. Az apostol azonban nemesebb jellemű volt, 
semhogy szabadságát megvesztegetés árán vásárolja meg. Semmi rosszat sem 
követett el; nem akart tehát igazságtalanságot sem elkövetni azért, hogy sza-
badságát visszanyerje.” – AT 281.

„[A görögök és zsidók között kialakult vitában] Félix, mivel évről-évre 
jobban gyűlölte a zsidókat, a gazdagok házainak kifosztását engedélyezte ka-
tonáinak.

Az igazságtalanság és kegyetlenség vakmerő tettei nem múlhattak el ész-
revétlenül. A zsidók bepanaszolták Félixet, akit Rómába rendeltek felelni a 
vádakra. Tudta, hogy zsarolásai és erőszakosságai bőséges alapot szolgáltattak 
a panaszra, de még mindig remélte, hogy meg tudja békíteni a zsidókat. Ezért 
bár őszintén tisztelte Pált, engedett rosszakaratuknak s fogságban tartotta, de 
hiába ügyeskedett. Bár száműzetés és fővesztés nélkül megúszta, mégis eltá-
volították hivatalából és elkobozták bitangul szerzett vagyona javát. Később 
Drusilla, bűnrészes fiával együtt a Vezúv kitörésekor halt meg. Félix napjai 
kegyvesztettségben és ismeretlenségben végződtek.” – TII 166.

2021. szeptember 11.
Szombat

Napnyugta: H 19:03
Ro 19:42

11. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 24:26-27.
26Egyszersmind pedig azt is reményli vala, hogy Pál pénzt ad néki, hogy őt szabadon bocsássa: ezért gyakrabban is magához hivatván őt, beszélget vala véle. 27Mikor pedig két esztendő elmúlt, Félix utóda Porcius Festus lőn; és a zsidóknak kedveskedni akarván Félix, Pált fogságban hagyá.
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Hétfő  Szeptember 6. 
2. BIZTONSÁG VÁRATLAN MÓDON
a. Mi volt Festus eljárása, aki Félix helyébe lépett? Apcs 25:1-6.

„Festus azonban megmaradt szándékánál, hogy Pál ügyét Czézáreában 
alaposan kivizsgálja. Isten gondviselése irányította Festus elhatározását, azért, 
hogy az apostol életét meghosszabbítsa.” – AT 282.
b. Hogyan zajlott le a tárgyalás? Mi lett az eredménye? Apcs 25:7-12. 

Miért volt Pál számára biztonságosabb Czézáreába menni és nem 
Jeruzsálembe? 2Tim 3:12.

„Festus nem tudott a zsidók összeesküvéséről Pál ellen, ezért igen meglepte 
a vádlott fellebbezése a császár ítélőszékéhez. Az apostol kívánsága tehát véget 
vetett minden további tárgyalásnak…

Isten szolgájának a zsidók vakbuzgóságból és önigazultságból eredő gyű-
lölete miatt, a pogányoknál kellett védelmet keresnie… Ezzel a gyűlölettel kell 
majd szembenéznie korunkban is Isten népének. Krisztus hitvalló követői 
között is ugyanolyan gőg, képmutatás, önzés és az elnyomás ugyanazon lel-
külete látható, mint amely az akkor élő zsidók szívét uralta. Magukat Krisztus 
követőinek tartó férfiak, a jövőben ugyanazt az eljárást fogják követni, mint 
amelyet a papok és főemberek követtek Krisztussal és az apostolokkal szem-
ben. A válság közelgő nagy óráját Isten hűséges szolgáinak át kell élniük, el 
kell szenvedniük ugyanazt a keményszívűséget, ugyanazt a kegyetlen határo-
zottságot és ugyanazt a megátalkodott gyűlöletet. 

Mindazoknak, akik ama gonosz napon csüggedetlenül, lelkiismeretük 
szava szerint akarnak szolgálni Istennek, bátorságra, határozottságra, Isten és 
igéjének ismeretére lesz szükségük. Mert akik Istenhez hűek, azokat üldözik, 
indítóokaikat elferdítik, legjobb szándékaikat, fáradozásaikat félremagyaráz-
zák és nevüket, mint gonoszt emlegetik. Sátán a csalásának minden erejével 
működik majd, hogy a lelkeket befolyásolja és az értelmet elhomályosítsa, 
hogy a gonosz jónak és a jó gonosznak lássék. Minél erősebb és tisztább Isten 
gyermekeinek hite, minél erősebb elhatározásuk, hogy az Úrnak engedelmes-
kedjenek, Sátán annál izzóbban fogja felszítani ellenük azok gyűlöletét, akik 
állítják ugyan, hogy igazságosak, azonban mégis lábbal tiporják Isten törvé-
nyét. A legerősebb bizalomra, a legmegingathatatlanabb elhatározásra lesz 
szükségük, hogy ’megőrizzék azt a hitet, amely egykor a szenteknek adatott’ 
(Júd 3).” – AT 283-284.

Apostolok cselekedetei 25:1-6.
1Festus tehát, miután bement a tartományba, három nap mulva felméne Jeruzsálembe Czézáreából. 2Panaszt tőnek pedig néki a főpap és a zsidók főemberei Pál ellen, és kérék őt, 3Kérvén magok számára jóindulatát ő ellene, hogy hozassa át őt Jeruzsálembe, lest vetvén, hogy megölhessék őt az úton. 4Festus azonban azt felelé, hogy Pált Czézáreában őrzik, ő maga pedig csakhamar ki fog menni: 5Akik azért köztetek, úgymond, főemberek, velem alájővén, ha valami gonoszság van abban a férfiúban, emeljenek vádat ellene. 6Miután pedig tíz napnál tovább időzött közöttük, lemenvén Czézáreába, másnap ítélőszékibe üle, és Pált előhozatá.

Apostolok cselekedetei 25:7-12.
7Mikor pedig az megjelent, körülállák a zsidók, kik alámentek vala Jeruzsálemből, sok és súlyos vádat hozván fel Pál ellen, melyeket nem bírtak bebizonyítani; 8Mivelhogy ő a maga mentségére ezt feleli vala: Sem a zsidók törvénye ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen semmit sem vétettem. 9Festus pedig a zsidóknak kedveskedni akarván, felelvén Pálnak, monda: Akarsz-é Jeruzsálembe felmenni és ott ítéltetni meg ezekről én előttem? 10Pál azonban monda: A császár ítélőszéke előtt állok, itt kell nékem megítéltetnem. A zsidóknak semmit sem vétettem, miként te is jól tudod. 11Mert ha vétkes vagyok és valami halálra méltót cselekedtem, nem vonakodom a haláltól; ha azonban semmi sincs azokban, amikkel ezek vádolnak engem, senki sem ajándékozhat oda engem azoknak. A császárra appellálok! 12Akkor Festus tanácsával értekezvén, felele: A császárra appelláltál, a császár elé fogsz menni!

2Timóteus 3:12. 
De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.
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Kedd  Szeptember 7. 
3. ISTENTŐL ELRENDELT TALÁLKOZÓ
a. Az isteni gondviselés által, még kinek kellett találkoznia Pállal? Apcs 

25:13-22.

„Pál a császárhoz fellebbezett, s így Festus kénytelen volt őt Rómába kül-
deni. Azonban hosszabb idő telt el, míg alkalmas hajó kínálkozott… Ez adott 
alkalmat Pálnak, hogy hitének alaptételeit nemcsak Czézárea főemberei, ha-
nem II. Agrippa király, a Heródesek utolsó ivadéka előtt is kifejtse.” – AT 285.
b. Hogyan alakult a tárgyalás kezdete Pál és Agrippa között? Miként 

tekintett erre a menny? Apcs 25:23-27.

„Vendégei tiszteletére Festus ez alkalommal nagy pompát óhajtott kifejteni. 
A tiszttartó és a vendégek díszes öltözetei, a katonák kardjai és parancsnokaik 
csillogó fegyverzete ragyogó keretet nyújtott a jelenetnek. 

Ott állt Pál még mindig bilincsekben, az összegyűlt tömeg előtt. Milyen 
nagy ellentét! Agrippa és Bernicé, a hatalom és magas állás birtokosai, s ezért 
az egész világ hódolata övezte őket; azonban nélkülözték azokat a jellemvoná-
sokat, amelyeket Isten értékel. Törvényét lábbal tiporták, szívük és életmódjuk 
romlott volt. Tetteik undort keltettek a mennyben.

Az őréhez láncolt agg fogoly megjelenésében semmi olyan nem volt, ami 
a világot hódolatra késztethette volna. Noha barátok, vagyon és tekintély 
nélkül állt ott – mint fogoly, az Isten Fiába vetett hite miatt – sorsát mégis az 
egész menny érdeklődése kísérte. Angyalok álltak mellette. Ha ezen fénylő 
hírnökök dicsősége csak felvillant volna, akkor a királyi pompa és büszkeség 
elhalványodik, megsemmisül; a király és udvaroncai úgy a földre rogynak, 
mint egykor Krisztus sírjának őrzői.” – AT 285-286.

„Az egész menny érdeklődve figyelte ezt az egyetlen embert, akit fogságban 
tartottak Isten Fiába vetett hite miatt. A szeretett János mondja: ’A világ azért 
nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.’. A világ nem ismeri Krisztust, 
és azokat sem, akik Őt tekintik példaképnek. Ők Istennek fiai, a királyi család 
gyermekei, de fejedelmi jogaikat a világ nem érzékeli. Felkelthetik a kíván-
csiságot, de nem becsülik meg és nem értik meg őket. Nem érdekesek a világ 
számára és nem támad irigység miattuk.” – LP 254.

Apostolok cselekedetei 25:13-22. 
13Néhány nap elmúltával pedig Agrippa király és Bernicé érkezék Czézáreába, hogy köszöntsék Festust. 14Mikor pedig több napig időztek ott, Festus elébe adá a királynak a Pál dolgát, mondván: Van itt egy férfiú, kit Félix hagyott fogva. 15Ki felől, mikor Jeruzsálembe mentem, jelentést tőnek a főpapok és a zsidóknak vénei, kérve ő ellene ítéletet. 16Kiknek azt felelém, hogy nem szokásuk a rómaiaknak, hogy valamely embert halálra adjanak, mielőtt a vádlott szembe nem állíttatik vádlóival, és alkalmat nem nyer a vád felől való mentségére. 17Mikor azért ők ide gyűltek, minden haladék nélkül másnap az ítélőszékbe ülvén, előhozatám azt a férfiút, 18Ki ellen, mikor vádlói előálltak, semmi bűnt nem hoztak fel azok közül, amiket én sejtettem: 19Hanem valami vitás kérdéseik valának ő vele az ő tulajdon babonaságuk felől, és bizonyos megholt Jézus felől, kiről Pál azt állítja vala, hogy él. 20Én pedig bizonytalanságban lévén az e felől való vitára nézve, kérdém, vajjon akar-é Jeruzsálembe menni, és ott ítéltetni meg ezek felől. 21Pál azonban appellálván, hogy ő Augustus döntésére tartassék fenn, parancsolám, hogy tartassék fogva, míg őt a császárhoz nem küldhetem. 22Agrippa pedig monda Festusnak: Szeretném magam is azt az embert hallani. Ő pedig monda: Holnap meg fogod őt hallani.

Apostolok cselekedetei 25:23-27. 
23Másnap tehát eljővén Agrippa és Bernicé nagy pompával, és bemenvén a kihallgatási terembe az ezredesekkel és a város főfőpolgáraival együtt, Festus parancsolatjára előhozák Pált. 24És monda Festus: Agrippa király, és ti férfiak mindnyájan, kik velünk egybe itt vagytok! Látjátok őt, ki felől a zsidóknak egész sokasága megkeresett engem, mind Jeruzsálemben, mind itt, azt kiáltva, hogy nem kell néki tovább élnie. 25Én pedig, ámbár megértém, hogy semmi halálra méltó dolgot sem cselekedett, de mivel éppen ő maga appellált Augustusra, elvégeztem, hogy elküldöm őt. 26Ki felől nem tudok valami bizonyost írni az én uramnak. Ezért hoztam őt előtökbe, és kiváltképen te elődbe, Agrippa király, hogy a kihallgatás megtörténtével tudjak mit írni. 27Mert esztelen dolognak látszik nékem, hogy aki foglyot küld, az ellene való vádakat is meg ne jelentse.
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Szerda  Szeptember 8.
4. A BŰNBÁNÓ BŰNÖS BESZÉDE
a. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogyan Pál bizonyságtételét 

kezdte? Apcs 26:1-8.

„A kereszténység nemesíti az embert. Krisztus még üldözői iránt is barát-
ságos volt, és az Ő igazi követői is ugyanezt a lelkületet tanúsítják. Tekintsünk 
Pálra, amikor a hatalmasságok elé állították. Agrippa előtt elmondott beszéde 
példája mind az igazi barátságosságnak, mind a szónoki ékesszólásnak. Az 
evangélium nem tanítja a világban szokásos formális udvariasságot, hanem 
csak az igaz, szívből fakadó barátságosságot.” – ESz 77.
b. Hogyan áradt ki az apostolból szívének alázata? Apcs 26:9-11.

„A valódi megtérés és megalázkodás példái a bűnvallomás olyan lelkületét 
tanúsítják, ahol nem hoznak fel kifogást a bűnre, nem próbálják megmagya-
rázni azt.

Pál sem igyekezett szépíteni bűnös voltát. A legsötétebb színekkel ecseteli 
bűnét, minden mentegetőzés nélkül [idézve Apcs 26:10-11]… Nem habozott 
kijelenteni: ’Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, a 
kik közül első vagyok én.’ (1Tim 1:15)” – 5B 464.
c. Hogyan beszélte el Pál a tapasztalatát? Milyen feladattal volt meg-

bízva, mint ahogyan mi is, Jézus visszajövetele előtt közvetlenül? 
Apcs 26:12-18.

„[Krisztus] Országa nem jön el előbb, amíg kegyelmének örömhíre fel 
nem hangzott a föld minden részén; országának eljövetelét siettetjük tehát, 
ha Istennek átadjuk magunkat, és lelkeket nyerünk meg az igazságnak. Akik 
magukat teljesen felajánlják szolgálatára, s így szólnak: ’Ím, itt vagyok, küldj 
engemet’, s akik készek tevékenykedni embertársaikért – ’megnyitni szemei-
ket, hogy sötétségből világosságba és Sátánnak hatalmából Istenhez térjenek, 
hogy bűneiknek bocsánatot és a megszenteltek között osztályrészt nyerje-
nek…’ – csakis azok imádkozhatják őszintén: ’jöjjön el a te országod’ (Ésa 6:8; 
Apcs 26:18).” – GH 112.

Apostolok cselekedetei 26:1-8.
1Agrippa pedig monda Pálnak: Megengedtetik néked, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtván kezét, védőbeszédet tartott: 2Agrippa király! Boldognak tartom magamat, hogy mindazok felől, amikkel a zsidóktól vádoltatom, te előtted fogok védekezni e mai napon; 3Mivel te nagyon jól ismered a zsidók minden szokását és vitás kérdését. Azért kérlek, hallgass meg engem türelmesen! 4Az én ifjúságomtól fogva való életemet tehát, mely kezdetétől az én népem közt Jeruzsálemben folyt le, tudják a zsidók mindnyájan. 5Kik tudják rólam eleitől fogva (ha bizonyságot akarnak tenni), hogy én a mi vallásunknak legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus. 6Most is az Istentől a mi atyáinknak tett ígéret reménységéért állok itt ítélet alatt: 7Melyre a mi tizenkét nemzetségünk, éjjel és nappal buzgón szolgálva reményli, hogy eljut; mely reménységért vádoltatom, Agrippa király, a zsidóktól. 8Micsoda? Hihetetlen dolognak tetszik néktek, hogy Isten halottakat támaszt fel?

Apostolok cselekedetei 26:9-11.
9Én bizonyára elvégeztem vala magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. 10Mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben: és a szentek közül én sokat börtönbe vettettem, a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén. Sőt mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam. 11És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket, káromlásra kényszerítettem; és felettébb dühösködvén ellenök, kergettem mind az idegen városokig is.

Apostolok cselekedetei 26:12-18.
12E dologban épen útban lévén Damaskus felé a főpapoktól vett felhatalmazással és engedelemmel, 13Délben látám az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem és azokat, kik velem együtt haladnak vala. 14Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely én hozzám szól és ezt mondja vala zsidó nyelven: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod. 15Én pedig mondék: Kicsoda vagy, Uram? És az monda: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. 16De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, a mikre nézve meg fogok néked jelenni ; 17Megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, 18Hogy megnyissad szemeiket, hogy setétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.
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Csütörtök  Szeptember 9.
5. FELBECSÜLHETETLEN LEHETŐSÉG ADVA
a. Miről beszélt Pál, mint szívének terhe? Apcs 26:19-23.

b. Hogyan mutatkozott meg Festus lelki ítélőképességének hiánya? 
Apcs 26:24-26.

c. Mutasd be, hogyan vonzotta a Szentlélek Agrippa királyt? Mi okozta 
a tragikus végeredményt, hogy ellenállt? Apcs 26:27-32.

„Agrippa gondolatai visszatértek-e családja múlt történelmére, s az Az el-
len tett meddő erőfeszítésekre, Akiről Pál prédikált? Gondolt-e dédapjára és a 
Betlehemi kisdedek vérfürdőjére? Vagy nagybátyjára, Antipásra – keresztelő 
János meggyilkolására? Vagy apjára, első Agrippára, és Jakab apostol vérta-
núhalálára? Az előd-királyokat utolérő szerencsétlenségekben fölismerete-e 
Isten helytelenítését, mikor bűntetteket követtek el szolgái ellen? A pompa 
és fényűzés eszébe juttatta-e, hogy az apja, aki nála hatalmasabb uralkodó 
volt, ebben az udvarban állt csillogó öltözékében, miközben a nép istenkét 
tekintette őt? Elfelejtette-e, hogy még mielőtt a rajongó kiáltások elhangzottak 
volna, gyors és borzalmas bosszúállás érte utol apját, a dicsszomjas királyt? 
Mindezekből valami átvillant Agrippa emlékezetén. Hiúságát mégis legyez-
gette a ragyogó jelenet. Kevélysége és önhittsége száműzött minden nemes 
gondolatot.” – TII 166. 

Péntek  Szeptember 10.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miként fejezi ki Félix életének vége, hogy a földi dicsőség elhalványul?
2. Milyen tulajdonságokra volna szükségünk, ha árulással kell szembenéznünk?
3. Miért késleltet olykor az Úr egy utazást, mint ahogyan Pál életében is tette?
4. Mit kell megértenem a „Jöjjön el a te országod!” imával kapcsolatban?
5. Veszélyeztet-e engem valamilyen formában, hogy leköti figyelmemet a világ 

csillogása?

Apostolok cselekedetei 26:19-23.
19Azért, Agrippa király, nem levék engedetlen a mennyei látás iránt; 20Hanem először a Damaskusbelieknek és Jeruzsálembelieknek, majd Júdeának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén. 21Ezekért akartak engem megölni a zsidók, megfogván a templomban. 22De Istentől segítséget vévén, mind e mai napig állok, bizonyságot tévén mind kicsinynek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a próféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni: 23Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak.

Apostolok cselekedetei 26:24-26.
24Mikor pedig ő ezeket mondá a maga mentségére, Festus nagy fenszóval monda: Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány téged őrültségbe visz. 25Ő pedig monda: Nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. 26Mert tud ezekről a király, kihez bátorságosan is szólok: mert épen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna; mert nem valami zugolyában lett dolog ez.

Apostolok cselekedetei 26:27-32.
27Hiszel-e, Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. 28Agrippa pedig monda Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek. 29Pál pedig monda: Kívánnám Istentől, hogy necsak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, a minő én is vagyok, e bilincsektől megválva. 30És mikor ő ezeket mondá, felkele a király és a tiszttartó és Bernicé és akik velük együtt ültek; 31És visszavonultokban beszélgetnek vala egymással, mondván: Semmi halálra, vagy fogságra méltó dolgot nem cselekszik ez az ember. 32Agrippa pedig monda Festusnak: Ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha a császárra nem appellált volna.
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BÍZZÁL A VIHAR KÖZEPETTE
„Annakokáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert hiszek az Is-

tennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott.” (Apcs 27:25)
„Pál tengeri útja alkalmával teljesedésbe ment Istennek különös terve. 

Istennek szándéka azt volt, hogy a hajó utasai és matrózai megismerjék Pál 
apostol által hatalmát és igazságát.” – TL 172.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 289-293. (Róma felé! - A hajótörés-részlet)

Vasárnap  Szeptember 12.
1. BILINCSBEN A HAJÓ FEDÉLZETÉN
a. Mi volt Pál következő megpróbáltatásának színhelye? Ki nyújtott 

még vigaszt Pál számára Lukácson kívül? Apcs 27:1-2; Kol 4:10. er.

„A római katonák saját életükkel feleltek rabjaik biztonságáért. Ez vezetett 
ahhoz a szokáshoz, hogy a fogoly jobb csuklóját hozzáláncolták a katonák bal 
csuklójához, és így egymás segítségére lehettek, ha úgy adódott. Az apostol-
nak nem csak szabad mozgása nem volt, hanem állandó, szoros összekötte-
tésben állt az ellenszenves és teljesen visszataszító emberekkel. Tanulatlanok 
és durvák voltak, akik a környezetük megrontó hatása miatt kegyetlenekké és 
lealacsonyodottá váltak.” – LP 262.

„A tengerészek útjuk nagy részét a nap és a csillagok állásához igazították 
és ha ezek nem voltak láthatók, az a vihar jele volt, és a hajótulajdonosok nem 
mertek a nyílt tengerre kihajózni. Az év egy része alatt a biztonságos hajózás 
majdnem lehetetlen volt.

Pál apostolnak most el kellett viselnie a megpróbáltatásokat, melyek meg-
bilincselt fogolyként osztályrészéül jutottak az Itáliába vivő hosszú és fárasztó 
úton… [Aristárkhus] önként osztozott fogságában, hogy szenvedései között 
szolgálatára lehessen.” – AT 289.

2021. szeptember 18.
Szombat

Napnyugta: H  18:49 
Ro 19:28

12. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 27:1-2; Kolossé 4:10. er.
Apostolok cselekedetei 27:1-2. 1Midőn pedig elvégeztetett, hogy mi Itáliába hajózzunk, átadák mind Pált, mind némely egyéb foglyokat egy Július nevű századosnak a császári seregből. 2Beülvén azért egy Adramittiumból való hajóba, az Ázsia mentében fekvő helyeket akarván behajózni, elindulánk, velünk lévén a maczedóniai Aristárkhus, ki Thessalonikából való.Kolossé 4:10. er.Köszönt titeket Aristárkhus, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére...



636312. Tanulmány - BÍZZÁL A VIHAR KÖZEPETTE

Hétfő  Szeptember 13.
2. A HAJÓÚT 
a. Mit fejez ki, hogy Pál apostol kiérdemelte Julius százados bizalmát, 

aki őrizetéről gondoskodott a Rómába vezető úton? Apcs 27:3.

„Az apostol ezt az engedélyt [hogy elmehet barátaihoz] igen nagyra érté-
kelte, miután egészségi állapota nagyon leromlott.” – AT 289.
b. Hogyan haladtak útközben? Mire hívta fel a figyelmet Pál? Apcs 

27:4-10.

„Még mindig ellenszelet kaptak, ami igen megnehezítette a hajó haladá-
sát…

Itt, hogy a kedvező szelet bevárják, rövid ideig vesztegelniük kellett. Mivel 
a tél már „gyorsan közelgett és a hajózás már veszedelmes vala”, a hajósok fel-
adták a reményt, hogy az évi hajózási idény vége előtt érkezzenek rendeltetési 
helyükre. Egyetlen kérdés felett kellett még határozniuk, hogy Szép-kikötőben 
maradjanak-e, avagy alkalmasabb helyet keressenek a telelésre.

Ezt a kérdést, amelyet komolyan fontolgattak, a százados végül Pál elé is 
terjesztette, aki megnyerte mind a hajósok, mind a katonák tiszteletét. Az 
apostol azonnal azt ajánlotta, hogy maradjanak helyükön.” – AT 289. 290.
c. Hogyan döntöttek végül? Mi lett a következménye? Apcs 27:11-17.

„A százados a többség véleményét fogadta el…
A hajó a vihartól dobálva közeledett a kis Klauda szigetéhez. Ennek vé-

delme alatt a hajósok a legrosszabbra készültek fel. A mentőcsónak, egyetlen 
menedékük a hajó süllyedése esetén, a hajóhoz volt kötve, azonban minden 
pillanatban összezúzódhatott. Első teendő volt tehát, hogy ezt a csónakot a 
fedélzetre hozzák. Azután megtettek minden óvintézkedést, hogy a hajót a 
viharral szemben ellenállóbbá tegyék. Az a csekély védelem, amelyet a sziget 
nyújtott számukra, nem sokáig tartott, és csakhamar ismét a legerősebb vihar-
ba kerültek.” – AT 290.

Apostolok cselekedetei 27:3. 
És másnap megérkezénk Sidonba. És Július emberséggel bánván Pállal, megengedé, hogy barátaihoz elmenve gondoskodásukban részesüljön.

Apostolok cselekedetei 27:4-10.
4És onnan elindulván, Ciprus alatt evezénk el, mivelhogy a szelek ellenkezők valának. 5És a Cziliczia és Pámfilia mellett levő tengeren átevezvén, eljutánk a licziai Mirába. 6És mivel ott a százados egy Itáliába menő alexandriai hajót talált, abba szállított be minket. 7Több napon át azonban lassan hajózván és nehezen érkezvén Knidushoz, mivel nem enged vala bennünket odajutni a szél, elhajózánk Kréta alatt, Salmóné mellett, 8És nagy ügygyel-bajjal elhajózván mellette, jutánk egy helyre, melyet Szépkikötőknek neveznek, melyhez közel vala Lásea városa. 9Mivel pedig sok idő mult el, és a hajózás más veszedelmes vala, mivelhogy a bőjt is elmult immár, inti vala Pál őket, 10Ezt mondván nékik: Férfiak, látom, hogy nemcsak a teréhnek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni e hajózás.

Apostolok cselekedetei 27:11-17. 
11De a százados inkább hisz vala a kormányosmesternek és a hajótulajdonosnak, hogynem annak, amit Pál mond vala. 12Mivel pedig az a kikötő telelésre nem volt alkalmas, a többség azt határozá, hogy hajózzanak el onnan is, ha valami módon eljutva Fénixbe, Kréta kikötőjébe, mely délnyugot és északnyugot felé néz, kitelelhetnének. 13Mivel pedig déli szél kezdett lassan fúni, azt gondolván, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulván, közelebb hajóztak el Kréta mellett. 14Nemsokára azonban viharos szélvész csapott le oda, mely Észak-keleti szélnek neveztetik. 15Mikor pedig a hajó elragadtatott, és nem bírt a széllel szembe menni, nekieresztvén azt, vitetünk vala tova. 16Mikor pedig egy kis sziget alá futottunk, mely Klaudának hívattatik, csak alig bírtuk hatalmunkba keríteni a csolnakot. 17Melyet miután felvontak, védőeszközöket alkalmaznak vala, alól megövedzvén a hajót; és mivel félnek vala, hogy zátonyra bukkannak, lebocsátván a vitorlát, úgy vitetnek vala.
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Kedd  Szeptember 14.
3. REMÉNYSÉG A KÉTSÉGBEESÉSBEN
a. Milyen küzdelembe keveredtek a tengeren? Apcs 27:18-20.

„Egész éjjel tombolt a vihar és a hajó léket kapott. A következő napon a fe-
délzeten mindenki – a katonák, az utasok, a foglyok – együttesen azzal foglal-
kozott, hogy kidobáljanak mindent a hajóról, hogy így megmenekülhessenek. 
Az éjszaka ismét eljött, de a szél nem nyugodott. A viharvert hajó, összetört 
árbocával és összehasogatott vitorláival ide-oda hánykódott a vihar dühé-
ben. Úgy tűnt, hogy a recsegő-ropogó fák bármely pillanatban széthullanak, 
oly erősen hánykódott a hajó a vihar hevében. A lék szemlátomást gyorsan 
növekedett és az utasok a hajósokkal egyaránt állandóan szivattyúztak. Egy 
pillanatig sem volt megállás senki számára… Sötét szomorúság nehezedett 
a háromszáz emberre, hiszen tizennégy napig tehetetlenül és reménytelenül 
sodródtak a nap és csillag nélküli égbolt alatt. Nem volt lehetőségük, hogy 
főzzenek. Nem tudtak tüzet gyújtani. A fedélzeten a konyhaedényeket a ten-
gervíz átjárta és az ellátmány nagy részét a víz eláztatta és tönkretette. Senki 
sem kívánta az ételt mialatt a hajó a viharral küzdött és a hullámok a halálról 
beszéltek.” – LP 265.
b. Mit tett ekkor Pál? Hogyan tudott reménységet adni mindenki 

számára a fedélzeten? Zsol 55:23; 56:4; Apcs 27:21-26.

„Mindenki csak a gyors pusztulást látta maga körül, de Istennek ez a férfija 
tiszta lelkiismeretének nyugalmában odaadóan fohászkodott értük.” – LP 266.

„[Pál] hitben fogódzott meg a Mindenható karjában. Lelkét nyugodtan 
Istenre bízta. Nem aggodalmaskodott önmagáért, mert hiszen jól tudta, hogy 
Isten megtartja, mivel Rómában bizonyságot kell tennie Krisztusról, igazsá-
gáról. De mélységes részvétet érzett a körülötte lévő szegény lelkek iránt, akik 
bűnös és süllyedt állapotukban készületlenek voltak a halálra. Midőn komoly 
imában könyörgött Istenhez életük megóvásáért, azt a kinyilatkoztatást nyer-
te, hogy imája meghallgattatott.” – AT 291.

„Testileg mindenki közül a legjobban szenvedve Pál a legsötétebb órában 
is a reménység szavait szólta, és segítő kezeket nyújtott minden szükségben.” 
– LP 266.

Apostolok cselekedetei 27:18-20. 
18Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajóterhet kihányák; 19És harmadnap tulajdon kezeinkkel hányók ki a hajó felszerelését. 20Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől.

Zsoltárok 55:23; 56:4.
(55:23) Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.  ( 55:24) Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket; a vérszopó és álnok emberek életüknek felét sem élik meg; én pedig te benned bízom. (56:4) Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.

Apostolok cselekedetei 27:21-26. 
21Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük, monda: Jóllehet szükséges lett volna, óh férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt: 22Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek; mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó. 23Mert ez éjjel mellém álla egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, 24Ezt mondván: Ne félj Pál! A császár elé kell néked állanod. És ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, kik te veled hajóznak. 25Annakokáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. 26Egy szigetre kell pedig nékünk kivetődnünk.



656512. Tanulmány - BÍZZÁL A VIHAR KÖZEPETTE

Szerda  Szeptember 15.
4. KÜSZÖBÖN ÁLLÓ VESZÉLY
a. Milyen megtévesztő tervet eszeltek ki az önző matrózok, hogy 

mások életét figyelmen kívül hagyva önmaguk életét mentsék? 
Apcs 27:27-30.

„Utasok és legénység most egy új veszélybe kerültek, hogy hajójuk a partot 
szegélyező sziklákhoz csapódik. Azonnal kidobtak négy horgonyt, miszerint 
ez volt az egyetlen, amit tehettek. Az éjszaka hátralévő óráiban abban a tudat-
ban várakoztak, hogy bármely pillanat az utolsó lehet. A lék állandóan na-
gyobb lett és a hajó bármikor elsüllyedhetett, még ha a horgonyok tartották is. 

Végül az esőn és viharon keresztül szürke fény hullott torz és félelmetes 
arcukra. A viharos tengerpart körvonalai homályosan láthatóvá váltak, de 
felismerhetetlen volt minden. Az önző pogány matrózok elhatározták, hogy 
elhagyják a hajót és a többieket, és mentik a saját életüket azzal a csónakkal, 
amelyet oly nehezen emeltek fel a fedélzetre. Úgy tettek mintha a hajó bizton-
sága érdekében még tudtak volna valamit tenni és eloldották a csónakot, majd 
elkezdték leereszteni a tengerbe.” – LP 267-268.
b. Hogyan hiúsította meg Pál a hajósok tervét, ami sikertelen lett volna? 

Apcs 27:31.

„Ha az önző pogány matrózoknak sikerült volna a tervük, akkor csónak-
juk darabokra hullott volna a sziklákon, miközben a hajón maradtak pedig 
elpusztultak volna, mert képtelenek lettek volna kezelni a süllyedő hajót.

Pál észrevette tervüket és elhárította azt. Megszokott gyorsaságával és 
bátorságával szólt a századosnak és katonáknak: ’Ha ezek a hajóban nem ma-
radnak, ti meg nem szabadulhattok.’ Az apostol Istenbe vetett hite nem ingott 
meg. Nem volt kétsége saját szabadulása felől, de a legénység biztonságának 
ígérete a kötelességük teljesítésétől függött.” – LP 268.
c. Hogyan buzdította az apostol a jó hangulatot még ebben a helyzet-

ben is? Apcs 27:32-38.

Apostolok cselekedetei 27:27-30. 
27Mikor pedig a tizennegyedik éjszaka eljött, amint ide s tova hányatánk az Ádrián, éjféltájban észrevevék a hajósok hogy valami szárazföld közelget hozzájok. 28És lebocsátván a vízmérő ónt, húsz ölnyinek találák, majd egy kevéssé tovább menvén és ismét lebocsátván a vízmérő ónt, találák tizenöt ölnyinek. 29És mivel féltek, hogy szirtes helyekre vetődhetnek, a hajónak hátulsó részéből négy vasmacskát vetvén ki, kívánják vala, hogy nappal legyen. 30A hajósok pedig mikor el akarának menekülni a hajóból, és a csolnakot lebocsáták a tengerre, annak színe alatt, mintha a hajó orrából vasmacskákat akarnának vetni,

Apostolok cselekedetei 27:31. 
Monda Pál a századosnak és a vitézeknek: Ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok.

Apostolok cselekedetei 27:32-38. 
2Akkor a vitézek elvágák a csolnak köteleit, és ki hagyák esni azt. 33Addig pedig, míg nappal lenne, inti vala Pál mindnyájokat, hogy egyenek, mondván: Ma tizennegyedik napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. 34Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál. Mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejéről. 35Mikor pedig ezeket mondá, és kenyeret vőn kezébe, hálákat ada Istennek mindnyájok előtt, és megtörvén, kezde enni. 36Felbátorodván pedig mindnyájan, szintén vevének magukhoz táplálékot. 37Valánk pedig a hajóban lélekszám szerint összesen kétszázhetvenhatan. 38Miután pedig megelégedtek eledellel, a hajót könnyebbítik vala, a gabonát kihányván a tengerbe.
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Csütörtök  Szeptember 16.
5. PONTOSAN A JÖVENDÖLÉS SZERINT
a. Miként történt a hajótörés? Apcs 27:39-41.

b. Hogyan őrizte meg Isten a hajó minden utasát? Apcs 27:42-44.

„Ekkor Pált és a többi foglyot még a hajótörésnél is rettenetesebb sors fe-
nyegette. A katonák úgy látták, hogy miközben a partra jutni igyekszenek, 
a foglyokra nem vigyázhatnak. Mindenkinek elég gondja lesz, hogy saját 
életét mentse. A katonák viszont felelősek voltak és életükkel szavatoltak a 
foglyokért, hogy közülük egy se hiányozzék. Ezért elhatározták, hogy az ösz-
szes foglyot megölik. A római törvény ezt a kegyetlen eljárást jóváhagyta, és 
tervüket véghez is vitték volna azonnal, ha nem lett volna köztük Pál, akinek 
mindannyian egyenlően hálával tartoztak. Julius százados tudta, hogy vala-
mennyien, akik a hajón tartózkodtak, Pálnak köszönhetik megmenekülésü-
ket; de azonkívül arról is meg volt győződve, hogy az Úr volt Pállal, és ezért 
is félt őt megbántani. Megparancsolta tehát, ’hogy akik úszni tudnak, először 
azok szökdössenek a tengerbe és meneküljenek ki a szárazföldre. A többiek 
pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. És így lőn, hogy mindnyájan 
szerencsésen kimenekültek a szárazföldre.’ (Apcs 27:43)” – AT 292-293.

„Mikor a névsort felolvasták, senki sem hiányzott. Csaknem háromszáz 
lélek, tengerészek, katonák, utasok, foglyok álltak ott a viharos november 
reggelén Málta szigetének partján. Többen csatlakoztak Pálhoz és társaihoz a 
hálaadásban, hogy Isten megóvta életüket és biztonságban szárazföldre vezet-
te őket a mélység veszélyeiből.” – TII 167.

Péntek  Szeptember 17.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan könnyített Isten a terheimen, mint ahogyan a bilincsbe vetett Pálén is?
2. Hogyan kerülhetek olyan veszélybe, hogy elutasítom a kellemetlennek tűnő 

figyelmeztetést?
3. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogyan Pál a hitetlenekről gondos-

kodott a fedélzeten? 
4. Miért nem sikerült volna a mentő csónakon való önző menekülés?
5. Milyen tanulságul szolgál, hogy Pál jövendölése pontosan beteljesedett? 

Apostolok cselekedetei 27:39-41. 
39Mikor pedig megvirradt, a szárazföldet nem ismerik vala fel; hanem egy tengeröblöt sajdítanak vala, melynek síma partja van, melyre végezék, hogy kihajtják a hajót, ha bírják. 40A vasmacskákat azért körös-körül elvagdalván, a tengerben hagyák, egyszersmind eloldván a kormányrudak köteleit és felvonván a nagy vitorlát a szélfúvásnak, igyekeznek vala a part felé haladni. 41De mikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót. És az első része ugyan megakadván, mozdíthatatlanul marad vala, a hátulsó része azonban szakadoz vala a haboknak ereje miatt.

Apostolok cselekedetei 27:42-44. 
42A vitézeknek pedig az lőn tanácsa, hogy a foglyokat vágják le, hogy senki el ne szaladhasson, minekutána kiúszott. 43De a százados meg akarván tartani Pált, eltiltá őket e szándéktól, és megparancsolá, hogy akik úszni tudnak, először azok szökdössenek a tengerbe és meneküljenek ki a szárazföldre. 44A többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. És így lőn, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre.
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„Legyen azért néktek tudtotokra, hogy a pogány népeknek küldetett 

az Istennek ez idvezítése, és ők meg is hallgatják.” (Apcs 28:28)
„Az üldözés ereje nem akadályozhatja az igazság szavának a szíveken és a 

lelkiismereten való működését. Pált meg lehet kötözni, fogolyként láncokba 
verni, de Isten szavát nem lehet megkötözni. Az elvégzi küldetése feladatát, 
emberi erő nem tudja megakadályozni.” – RH September 11, 1888.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 293-298. (Róma felé! - A hajótörés-részlet; 

Rómában-részlet); 319-327. (Szabadlábon; Ismét börtönben; Néró 
ítélőszéke előtt)

Vasárnap  Szeptember 19.
1. MELITA SZIGETÉN
a. Hogyan fogadták a hajótörötteket Melita szigetén? Mi tette lehetővé 

Pál számára, hogy azonnal felfedje Isten hatalmát? Apcs 28:1-6.

„[Pál] hozott fát, hogy tüzet gyújtson didergő társainak. Látva, hogy a ha-
lálos marású vipera Pál kezére tapadt, rémület fogta el a körülötte lévőket, de 
az apostol nyugodtan lerázta a kígyót a tűzbe, mert tudta, hogy nem árthat 
neki, hiszen feltétlenül bízott Istenben.” – ÉÉM Nov 26.
b. Mutasd be, hogyan adott az Úr lehetőséget Pálnak arra, hogy a szi-

getlakókért munkálkodjon? Apcs 28:7-10.

„Három hónapig tartózkodtak a hajó utasai Melita szigetén. Ezalatt Pálnak 
és munkatársainak alkalmuk nyílt, hogy az evangéliumot prédikálják, és az Úr 
láthatóan munkálkodott általuk. Pál kedvéért az egész hajótörött társasággal 
szeretettel bántak.” – AT 293.

Napnyugta: H 18:35
Ro 19:15

2021. szeptember 25.
Szombat

13. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 28:1-6. 
1És miután szerencsésen megmenekültek, akkor megtudák, hogy Melitának neveztetik az a sziget. 2A barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekesznek vala mi velünk: mert tüzet gerjesztvén, befogadának mindnyájónkat a rajtunk való záporért és a hidegért. 3Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva, az ő kezére ragada. 4Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala egymásnak: Nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagya élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult. 5De néki, minekutána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lőn. 6Azok pedig azt várják vala, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagyhirtelenséggel halva rogyik le. Mikor azonban sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmöket, istennek mondják vala őt.

Apostolok cselekedetei 28:7-10. 
7Annak a helynek környékén valának pedig a sziget főemberének, névszerint Publiusnak mezei jószágai, ki befogadván minket, három napig nagy emberségesen vendégül látott. 8Lőn pedig, hogy a Publius atyja hideglelésben és vérhasban betegen feküvék. Kihez Pál beméne, és minekutána könyörgött, kezeit reá vetve meggyógyítá őt. 9Minekutána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek valának a szigeten, ő hozzá jövének és meggyógyulának. 10Kik nékünk nagy tisztességet is tőnek, és mikor elindulánk, a szükséges dolgokkal ellátának.
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Hétfő  Szeptember 20.
2. EMLÉKEZETES PILLANATOK
a. Ahogyan az út folytatódott, milyen áldások voltak Puteóliban? Apcs 

28:11-14.

„Az itt lakó néhány keresztény testvér felkérte az apostolt, időzzön náluk 
hét napig. A hajó századosa készségesen teljesítette kérelmüket.” – AT 294.
b. Ismertesd Pál csodálatos Rómába érkezését! Apcs 28:15-16.

„Julius százados szívesen könnyített Pál sorsán, amennyire hatalmában 
állt, de azon, hogy fogoly, változtatni nem tudott, sem láncaitól meg nem 
szabadíthatta, amelyek őrizőjéhez kötötték. Pál nehéz szívvel közelített a világ 
fővárosa, a hőn vágyott látogatás felé. Milyen másként képzelte el! Hogyan 
hirdesse az evangéliumot, mint megláncolt és megbélyegzett fogoly? Remény-
sége, hogy Rómában sok lelket megnyerjen, teljesen szertefoszlott.

Végül a fogolycsoport eléri az Appii Forumot, Rómától kb.64 kilométerre. 
Mialatt a nagy embertömeg között a forgalmas úton utat törnek maguknak, 
sok megvető pillantás éri az ősz öreget, akit odaláncoltak egy csoport megrög-
zött gonosztevőhöz. Az apostol kénytelen eltűrni a sok durva élcet és gúnyos 
megjegyzést.

Hirtelen azonban örömkiáltás hangzik fel. A járókelők közül egy férfi ug-
rik elő, a fogoly nyakába borul, és örömkönnyek között öleli át, mintha hosszú 
távollét után atyját üdvözölné. És ez a jelenet újból és újból megismétlődik…

Mialatt a melegszívű tanítványok vágyakozva gyülekeznek lelki atyjuk kö-
ré, az egész menetet megakasztják útjában. Igaz, hogy a katonák a késleltetés 
miatt türelmetlenek, de még sincs szívük, hogy ezt a boldog találkozást meg-
szakítsák, mert hiszen ők is megtanulták, hogy foglyukat tiszteljék és nagyra 
becsüljék. A tanítványok azon az elgyötört, szenvedésektől elcsigázott arcon, 
Krisztus képmásának visszfényét látják. Biztosítják Pált, hogy nem felejtették 
el, hogy mindvégig szeretni fogják, és örök hálára kötelezettek iránta azért a 
boldog reménységért, amely életüket áthatja és Istennel megbékéltette őket. A 
legszívesebben vállukra emelnék, ha megengednék nekik, és úgy vinnék végig 
az egész úton, a városig.

Amikor Pál a hittestvéreket megpillantotta, ’hálákat adván az Istennek, 
bátorságot vőn’.” – AT 294-295.

Apostolok cselekedetei 28:11-14. 
11Három hónap mulva tudniillik egy Alexandriába való hajón elindulánk, mely a szigeten telelt, melynek czímere Kásztor és Pollux vala. 12És Szirakúzába eljutván, ott maradánk három napig. 13Onnét körülkerülvén, eljutánk Régiumba, és egy nap mulva déli szél támadván, másnap megérkezénk Puteóliba. 14Hol mikor atyafiakat találtunk, kérének minket, hogy nálok maradjunk hét napig; és úgy menénk Rómába.

Apostolok cselekedetei 28:15-16. 
 15Onnét is az atyafiak, mikor a mi dolgainkat meghallották, nékünk előnkbe jövének Appii Forumig és Tres Tabernaeig. És mikor Pál meglátta őket, hálákat adván az Istennek, bátorságot vőn. 16Mikor pedig Rómába jutottunk, a százados átadá a foglyokat a testőrsereg fővezérének. Pálnak azonban megengedteték, hogy külön lakjék az őt őriző vitézzel.
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Kedd  Szeptember 21.
3. MEGERŐSÍTVE A FELADATHOZ
a. Hogyan fejezte ki Pál később azt, hogy mennyire vigasztalta, aho-

gyan Rómában fogadták őt? 2Tim 1:16-17.

„Kevesen tudják csak felfogni e szavak mély jelentőségét. A könnyező, rész-
vétteljes hívők között, akik nem szégyellték béklyóit, az apostol fennhangon 
dicsőítette Istent. A bánatfelhő, amely előzetesen lelkére nehezedett, immár 
eloszlott. Keresztényi élete ugyan nem volt egyéb a bántalmazások, szenve-
dések és súrlódások sorozatánál, de ebben az órában bőséges jutalmat vett. 
Most már bátrabban és vidámabb lelkülettel folytatta útját. Nem akarta többé 
panaszolni a múltat, sem félni a jövőt. Bilincsek és nyomorúság várt reá, azt 
igen jól tudta; de azt is tudta, hogy sokkal borzalmasabb rabságból szabadított 
meg lelkeket, és így örült Krisztusért viselt szenvedéseinek.” – AT 295.
b. Habár ismét veszélybe sodorhatta életét Pál három napon belül, 

mégis mit tett mindjárt Rómában?  Apcs 28:17-20.

„Julius százados Rómában átadta foglyait a császári testőrség fővezérének. 
A Pálról adott jó jelentés, valamint Festus kísérőlevele azt eredményezte, hogy 
a fővezér jóindulattal viseltetett iránta. Fogság helyett megengedte neki, hogy 
saját bérelt szállásán lakjék. Ugyan még mindig őréhez láncolva, de mégis 
fogadhatta barátait és munkálkodhatott Krisztus ügyének terjesztésén.

Sok zsidó, kiket néhány évvel előbb száműztek Rómából, ismét engedélyt 
kapott a visszatérésre, úgyhogy nagy számban laktak ott. Pál először is eléjük 
óhajtotta tárni a személyére és munkájára vonatkozó tényeket, mielőtt még 
ellenségeinek alkalma nyílna fellázítani őket ellene. Ezért Rómába érkezése 
után harmadnapra, összehívta a zsidók főembereit és egyszerűen, tárgyilago-
san elbeszélte nekik, miért hozták őt fogolyként Rómába…

Nem említette a zsidók bántalmazásait, sem ismételt kísérleteiket, hogy 
élete ellen törjenek, hanem kíméletesen és barátságosan beszélt velük. Nem 
óhajtotta személyes figyelmüket vagy pedig részvétüket, csupán az igazságot, 
az evangéliumot akarta védelmezni.” – AT 295-296.

2.Timóteus 1:16-17. 
16Az Úr legyen irgalmas az Onesiforus házanépének: mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincsemet nem szégyenlette; 17Sőt mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált.

Apostolok cselekedetei 28:17-20. 
17Lőn pedig, hogy három nap mulva magához hívatá Pál a zsidók között való főembereket. Mikor pedig egybegyűltek, monda nékik: Atyámfiai,férfiak, én jóllehet semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy az ősi szokások ellen, mindazáltal foglyul adattam át Jeruzsálemből a rómaiak kezébe. 18Kik miután kihallgattak, el akarának engem bocsátani, mivelhogy én bennem semmi halálra méltó vétek nincsen. 19De mivel a zsidók ellene mondtak, kényszeríttettem a császárra appellálni, nem mintha az én népem ellen volna valami vádam. 20Ennekokáért hívattalak tehát titeket, hogy lássalak benneteket és szóljak veletek; mert az Izráelnek reménységéért vétettem körül e lánccal.
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Szerda  Szeptember 22.
4. ISMÉT BIZONYSÁGTÉTEL
a. Hogyan reagáltak a zsidók Pál beszédére? Apcs 28:21-23.

„Mivel [a zsidók] ők maguk kívánták, Pál kérte, hogy tűzzenek ki egy 
napot, amelyen az evangéliumi igazságokat elébük tárhatja. A meghatározott 
időre sokan gyűltek össze, ’kiknek nagy bizonyságtétellel szól vala az Istennek 
országa felől, igyekezvén elhitetni ő velök a Jézus felől való dolgokat, úgy a 
Mózes törvényéből, mint a prófétákból, reggeltől fogva mind estig.’ (Apcs 
28:23) Elmondta saját tapasztalatait, és egyszerűen, behatóan bizonyítékokat 
tárt elébük az Ótestamentumból.

Az apostol egyszersmind rámutatott arra, hogy a vallás nem hagyományok-
ból és ceremóniákból, hitvallomásokból és tantételekből áll. Ha ez így lenne, 
a természetes ember kutatás, tanulmányozás által megértené, mint ahogyan 
a világ dolgait is megérti. Viszont Pál azt tanította, hogy a vallás gyakorlati, 
ható és megmentő erő, teljesen Istentől származó elv; személyes tapasztalata a 
lelket megújító, átalakító isteni hatalomnak.

Rámutatott arra is, hogy már Mózes utalt Krisztusra, mint prófétára, akit 
kövessenek; akiről az összes próféták jövendöltek. Egyedül Ő a bűn gyógyí-
tója; az ártatlan, aki hordozza a bűnös bűneit. Nem feddte őket, amiért cere-
móniákat és külsőségeket követnek, de rávezette őket, hogy mialatt nagyon 
pontosan betartják a ceremoniális előírásokat, mégis elvetették Őt, aki az 
egész jelképes szolgálat valósága.” – AT 296-297.
b. Mivel ért véget a találkozó Pál javára? Apcs 28:24-29.

„Hónapok teltek el, amióta az apostol Rómába érkezett; a jeruzsálemi 
zsidók csak azután jelentek meg személyesen, hogy vádjaikat a fogoly ellen 
előadják. Terveik már többször meghiúsultak; most azonban, hogy Róma leg-
magasabb törvényszéke fog ítélkezni Pál felett, nem akartak újabb vereséget 
szenvedni. Lisiás, Félix, Festus és Agrippa, mindannyian meg voltak győződ-
ve ártatlanságáról. Ellenségei tehát csak az esetben remélhettek eredményt, 
ha a császár kegyét fondorlattal igyekszenek megnyerni. A késedelem csak 
szolgálatot tehet ügyüknek, mert ezáltal időt nyernek terveik jobb kiépítésére 
és kivitelére. Ezért bizonyos ideig vártak, mielőtt vádjaikkal az apostol ellen 
felléptek.” – AT 297.

Apostolok cselekedetei 28:21-23. 
21Azok pedig mondának néki: Mi te felőled sem levelet nem vettünk Júdeából, sem pedig az atyafiak közül ide jőve valaki, nem jelentett, vagy szólott te felőled valami rosszat. 22Akarnók azért tőled hallani, micsoda értelemben vagy. Mert e felekezet felől tudva van előttünk, hogy mindenütt ellene mondanak. 23Kitűzvén tehát néki egy napot, eljövének hozzá a szállására többen; kiknek nagy bizonyságtétellel szól vala az Istennek országa felől, igyekezvén elhitetni ő velök a Jézus felől való dolgokat, úgy a Mózes törvényéből, mint a prófétákból, reggeltől fogva mind estvéig.

Apostolok cselekedetei 28:24-29. 
24És némelyek hivének az ő beszédének, mások nem hivének. 25Mivel pedig nem egyezének meg egymással, eloszlának, miután Pál ez egy szót mondá: Jól szólott a Szent Lélek Ésaiás próféta által a mi atyáinknak, mondván: 26Eredj el a néphez és mondd: Hallván halljátok, és ne értsetek; és nézvén nézzetek, és ne lássatok! 27Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket behunyják; hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. 28Legyen azért néktek tudtotokra, hogy a pogány népeknek küldetett az Istennek ez idvezítése, és ők meg is hallgatják. 29És mikor ezeket mondotta, elmenének a zsidók, magok között sokat vetekedve.
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Csütörtök  Szeptember 23.
5. ISTEN IGAZSÁGÁNAK VÉDELMEZÉSE
a. Mit tudott még tenni Pál, mielőtt mártírhalált halt volna? Mit tudott 

hirdetni? Apcs 28:30-31; 2Tim 4:6-8.

„Noha látszólag minden lehetősége a tevékeny közreműködésre teljesen 
megszűnt, Pál befolyása sokkal hatékonyabbá vált, mintha szabadon látogat-
hatta volna a gyülekezeteket, úgy, mint az előző években.” – AT 298.
b. Mi erősíthet meg bennünket az eljövendő napokra? Zsol 76:11; 119:126.

„Isten mindig munkálkodott népéért a végszükség idején, amikor a pusz-
tulás elhárításának reménye a leghalványabb volt. A gonoszok és az egyház 
ellenségeinek cselszövése Isten hatalmának és gondviselésének fensőbbsége 
alá van rendelve. Isten hatni tud az államférfiak szívére, el tudja terelni a hűt-
len emberek haragját, az Istent, az Ő igazságát és népét gyűlölők dühöngését 
– mint ahogy a folyók medre is megváltozik, ha úgy rendeli. A hívők imája 
megmozdítja a Mindenható karját. Aki a csillagok rendjét megszabja, Aki pa-
rancsol a tenger hullámainak; ugyanaz a hatalmas Teremtő lép fel népe érde-
kében, ha hittel kérik erre. Megzabolázza a sötétség erőit, míg a figyelmeztetés 
eljut a világhoz, és míg azok, akik hallgatnak a figyelmeztetésre, felkészülnek 
a küzdelemre.

[idézve Zsol 76:10] Isten az emberek elé tárja az igazságot, hogy kutatás 
és viták tárgya legyen, még akkor is, ha megvetést vált ki. Fel kell rázni az 
emberek gondolkodását. Isten eszközként használ fel minden vitát, minden 
szidalmazást és rágalmat, hogy ébredésre és tudakozódásra késztesse azokat, 
akik különben szunnyadnának.” – 5B 331.

Péntek  Szeptember 24.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miként szolgálhat lehetőségként egy olyan helyzet, amikor nincs mivel 

tovább menni? 
2. Miben mutatkozik meg az az erő, amelyet Pál levei jelentettek a hívőknek?
3. Miként használ fel Isten felemelésünkre olyan eseményeket, mint Pál Ró-

mába való érkezése? 
4. Pál melyik tapasztalata emlékeztet bennünket arra, hogy Isten időzítése 

tökéletes?
5. Hogyan használhat fel Isten engem az igazság hirdetésére nehéz körülmények 

között is? 

Apostolok cselekedetei 28:30-31;2Timóteus 4:6-8. 
Apostolok cselekedetei 28:30-31. 30Marada pedig Pál két egész esztendeig az ő tulajdon bérelt szállásán, és mindazokat befogadja vala, kik ő hozzá menének. 31Prédikálván az Istennek országát és tanítván az Úr Jézus Krisztus felől való dolgokat teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül.2Timóteus 4:6-8. 6Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. 7Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: 8Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.

Zsoltárok 76:11; 119:126. 
(76:11) Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután felövezed végső haragodat.(119:126) Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet.
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 119-124. (MUNKA A POGÁNYOK KÖZÖTT - részlet)

Listrában nem volt zsinagóga, noha a városban lakott néhány zsidó. Listra sok 
lakója a Jupiternek szentelt templomban imádkozott. Amikor Pál és Barnabás a 
városba érkeztek, maguk köré gyűjtötték a lakosságot, hogy előttük az evangéli-
um világos igazságait fejtegessék. Sokan megkísérelték, hogy ezeket a tanokat a 
Jupiter imádásánál gyakorolt babonás szertartásokkal összekössék.

Az apostolok azon fáradoztak, hogy ezekkel a bálványimádókkal megismer-
tessék az Istent, a Teremtőt és a Fiút, mint az emberiség Üdvözítőjét. Figyel-
müket először Isten csodálatos műveire irányították: a Napra, a holdra, a csil-
lagokra. Arra a csodálatos rendre és szabályszerűségre, amellyel az évszakok 
váltakoznak. A hatalmas, hóval borított hegyekre és a magas fákra; a termé-
szet egyéb csodáira, mivel olyan bölcsességről tanúskodnak, amely felülmúl-
ja az ember fogalomvilágát. Ez az utalás a Mindenható műveire, a pogányok 
elméjét arra igyekezett irányítani, hogy gondolkozzanak a világegyetem hatal-
mas Uralkodója felett.

Miután az apostolok megvilágították a Teremtőre vonatkozó alapigazságo-
kat, beszéltek a listraiaknak Isten Fiáról, aki a mennyből alászállt a mi földünk-
re, mert szerette az embereket. Beszéltek életéről és munkálkodásáról; arról 
is, hogy elvetették Őt azok, akiket megmenteni jött; beszéltek kihallgatásáról, 
keresztre feszítéséről, feltámadásáról és mennybemeneteléről, majd mennyei 
közbenjárói tevékenységét is említették. Így prédikálták az evangéliumot Listrá-
ban Pál és Barnabás, Isten Lelkének ereje által.

Amikor Pál egy ízben ismét beszélt a népnek Krisztus csodatételeiről, hogy 
Ő a betegeket és szenvedőket meggyógyította, a hallgatóság soraiban észre-
vett egy nyomorékot, aki szemeit erősen rászegezve, hittel szívta be szavait. Pál 
mélységes részvétet érzett ezen nyomorék iránt, akiről látta, „hogy van hite, 
hogy meggyógyul” (Ap. csel. 14:9). A bálványimádó tömeg jelenlétében meg-
parancsolta a nyomoréknak, hogy álljon fel egyenesen a lábaira. A nyomorék 
eddig mindig ülőhelyzetre volt kényszerülve, most azonban azonnal engedel-
meskedett Pál parancsának és – életében először – felállt lábaira. A hitnek e 
tettre váltása olyan erőt árasztott rá, hogy ő, aki olyan sokáig nyomorék volt, 
„felszökött és járt” (Ap. csel. 14:10).

„A sokaság pedig mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiálta, likóniai nyelven 
mondván: Az istenek jöttek le mihozzánk emberi ábrázatban” (Ap. csel. 14:11). 
Ez az állításuk egyik hagyományukból eredt, amely szerint az istenek időnként 
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meglátogatják a földet. Barnabást az istenek atyjának: Jupiternek nevezték el, 
tiszteletreméltó külsejéért, méltóságteljes magatartásáért, szelídségéért és jó-
ságáért, amely vonásaiból sugárzott. Pált Merkuriusznak tartották, „minthogy ő 
volt a szóvivő”; buzgó volt és élénk, ékes szavakkal intette, figyelmeztette őket.

A listraiak égtek a vágytól, hogy hálájukat kifejezzék. Rábeszélték tehát Ju-
piter templom papját, hogy az apostoloknak áldozatot mutasson be. Erre „fel-
koszorúzott bikákat hajtva a kapukhoz és a sokasággal együtt áldozni akar vala” 
(Ap. csel. 14:13). Pál és Barnabás, kik visszavonulva magányt és nyugalmat ke-
restek, mit sem vettek észre ezekből az előkészületekből. Nemsokára azonban 
felhívta erre figyelmüket a hangos zene és a nagy tömeg zajos lelkesedése, mely 
a ház elé érkezett.

Miután az apostolok meggyőződtek az összesereglett nép szándékáról, és az 
azzal összefüggő nagy izgalomról, „köntösüket megszaggatván a sokaság közé 
futamodónak”, remélve, hogy őket tervüktől eltéríthetik. Pál éles és átható han-
gon, mely túlharsogta a nép kiáltozásait, igyekezett a figyelmet felhívni és midőn 
a zajongás hirtelen elhallgatott, így szólott: „Férfiak, miért mívelitek ezeket? Mi 
is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk és azt az örvendetes izenetet 
hirdetjük néktek, hogy e hiábavalóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a 
földet, a tengert és minden azokban valókat. Ki az elmúlt időkben hagyta a po-
gányokat mind a maguk útján haladni, jóllehet, nem hagyta magát tanúbizony-
ság nélkül, mert jóltevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nékünk 
és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket.” (Ap. csel. 14:15–17)

Tekintet nélkül az apostolok határozott kijelentésére, hogy ők nem mennyei 
lények, és Pál igyekezete ellenére – amellyel a nép gondolatait az igaz Istenre 
óhajtotta irányítani, mint egyedüli Lényre, akit megillet a dicsőítés –, majdnem 
lehetetlen volt e pogányokat szándékuktól eltéríteni, hogy áldozatot mutas-
sanak be. A lakosság erősen hitte, hogy ezek az emberek tényleg istenek, és 
lelkesedésük annyira felfokozódott, hogy nem kívánták tévedésüket belátni. A 
jelentés szerint a sokaságot „nagy nehezen lecsendesíték”.

A listraiak ragaszkodtak állításukhoz: saját szemükkel látták az apostolok cso-
datevő erejét. Hiszen látták, hogyan állt lábra az a nyomorék, aki sohasem tu-
dott járni, és íme teljes erőnek és egészségnek örvend. Csak hosszas fejtegetés 
és beható magyarázat után tudták megértetni velük küldetésüket: hogy ők a 
menny Istenét és annak Fiát, a nagy Orvost képviselik. Csak így sikerült Pálnak és 
Barnabásnak visszatartani a népet szándékának megvalósításától.

Pál és Barnabás listrai tevékenysége hirtelen megakadt bizonyos „antiókhi-
ai és ikóniumi zsidók” gonoszkodása következtében. Ők tudomást szereztek az 
apostoloknak a lykaóniaiak között elért eredményeiről és elhatározták, hogy 
utánuk mennek és kiüldözik őket onnan is. Listrába érve, csakhamar sikerült 
nekik a népet is ugyanolyan gyűlöletre ingerelni, mint amilyen őket fűtötte. Rá-
galmakat hintettek róluk szerteszét és cselekedeteiket félremagyarázták; így el-
hitették azokkal, akik előbb Pált és Barnabást még mennyei lényeknek tartották, 
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hogy a valóságban rosszabbak a gyilkosoknál, és halált érdemelnek.
A listraiak csalódása, hogy az apostolok tiltakozása miatt nem mutathattak 

be nekik áldozatot, alapját vetette szenvedélyes gyűlöletüknek, amellyel Pál és 
Barnabás ellen fordultak. Gyűlöletük oly nagy volt, mint előbbi lelkesedésük, 
amikor Istenként ünnepelték őket. A zsidók által fellázítva, kezet akartak emelni 
az apostolokra. A lázítók azt is lelkükre kötötték, hogy ne adjanak alkalmat Pál-
nak a beszédre, mert – mint mondották – ez esetben a népet megbabonázza.

Az evangélium ellenségeinek csakhamar alkalmuk nyílt gyilkos szándékuk 
megvalósítására. Miután a listraiak engedtek a gonosz befolyásnak, sátáni düh 
lett úrrá rajtuk. Megragadták Pált, és irgalmatlanul megkövezték. Az apostol azt 
hitte, hogy elérkezett a vége. Élénken lelki szemei előtt látta István mártírhalá-
lát, és elgondolta, hogy milyen kegyetlen részt vett abban. Sebektől elborítva, a 
fájdalomtól ájultan rogyott a földre. A felizgatott csőcselék pedig „kivonszolá a 
városból, azt gondolván, hogy meghalt.” (Ap. csel. 14:19/b)

Ebben a sötét és súlyos órában a Pál és Barnabás munkálkodása következ-
tében Jézushoz megtért listraiak tömege hű és állhatatos maradt. Az esztelen 
ellenállás és ellenségeik kegyetlen üldözése csak megerősítette ezen hűséges 
atyafiak hitét. Ezt bizonyította részvétük, ahogy fájdalmas megilletődéssel állták 
körül Pál apostol holtnak vélt testét.

Milyen nagy volt azonban csodálkozásuk, amikor az apostol jajgatásuk köz-
ben egyszerre csak felemelte fejét, és Istent dicsőítve felállt! Isten szolgájának 
ezt a váratlan talpra állását az isteni hatalom újabb csodájának tekintették. A 
menny pecsétjének, amellyel új hitükben erősítette meg őket. Kimondhatatlan 
öröm töltötte el őket, és a hit újabb erejével dicsőítették Istent.

Az apostol szenvedéseinek szemtanúi között, a Listrában megtért csoportban 
volt egy fiatalember, aki később Krisztus kiváló munkásává lett, és megosztotta 
az apostol úttörő munkájának fáradalmait és örömeit a nehéz misszióterülete-
ken. Ez a fiatalember Timótheus volt. Mikor Pált a városból kivonszolták, ez a 
fiatal tanítvány is többedmagával körülállta az apostol látszólag élettelen testét. 
Majd láthatta, miként állt talpra az apostol, és noha teste zúzott és vérrel ázta-
tott volt, mégis Istent dicsőítette, amiért Krisztusért szenvedhetett.

A megkövezést követő napon az apostolok Derbébe mentek, ahol áldáso-
san tevékenykedtek. Igen sok lélek fogadta el Krisztust Üdvözítőjéül. „Hirdették 
az evangéliumot annak a városnak és sokakat tanítványokká tettek.” (Ap. csel. 
14:21) Azonban sem Pál, sem Barnabás nem tudott úgy határozni, hogy a mun-
kát addig máshol vegyék fel, amíg meg nem erősítették azoknak hitét, akiket egy 
időre magukra kellett hagyniuk olyan helyeken, ahol előzőleg már működtek. 
Ezért anélkül, hogy a veszélyektől visszariadtak volna, újból „megtérének Listrá-
ba, Ikóniumba és Antiókhiába, erősítve a tanítványok lelkét, intvén őket, hogy 
maradjanak meg a hitben” (Ap. csel. 14:21–22). Sokan tették ki magukat üldö-
zésnek és gyalázatnak, amiért az evangélium örömhírét elfogadták. Az aposto-
lok igyekeztek tehát ezeket a hitben megalapozni, hogy a már végzett munka 
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maradandó is legyen.
Az újonnan megtértek lelki növekedésének előmozdítása és biztosítása ér-

dekében az apostolok gondoskodtak arról, hogy szabályszerű gyülekezeti ren-
det tartsanak fenn. Ezért minden helyen, Lykaóniában és Pisidiában, ahol hívők 
laktak, előírás szerint gyülekezeteket alakítottak. Minden gyülekezetben tisztvi-
selőket rendeltek. Áttekinthető és célszerű rendszert vezettek be, hogy szabá-
lyozzanak minden dolgot, ami a hívők lelki jólétét érinti.

Ez megegyezett azzal az evangéliumi tervvel, amely szerint mindannyian, akik 
Krisztus hívői lettek, egy testületbe tömörüljenek. Ennek betartására Pál apostol 
egész tanítói munkássága alatt nagy figyelmet szentelt. Ha munkája következté-
ben bárhol Krisztust Megváltóul fogadták el a lelkek, kellő időben gyülekezetté 
szervezte őket – ha a hívők száma csekély volt is. Ezáltal tanultak meg a keresz-
tyének egymáson segíteni, emlékezvén Jézus ígéretére: „Mert ahol ketten, vagy 
hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt. 18:20).

Pál ezekről a megszervezett gyülekezetekről sem feledkezett meg. Törődött 
velük. Bármilyen kicsi volt is az ilyen csoport, állandóan gondozta őket. A kisebb 
gyülekezeteket még féltőbb gonddal őrizte, jól tudván, hogy ezek különös figyel-
met igényelnek. A tagoknak alaposan meg kell gyökerezniük az igazságban, és 
tanítást kell kapniuk, hogy komolyan és önzetlenül fáradozzanak a környezetük-
ben élő emberekért.

Pál és Barnabás, embertársaikért végzett missziómunkájukban igyekeztek 
Krisztus példaadó áldozatkészségét, hűségét és buzgalmát követni. Körültekin-
tő, serény és fáradhatatlan munkájukban nem törődtek saját kívánságaikkal 
vagy kényelmükkel, hanem izzó vággyal és lankadatlan szorgalommal hintet-
ték az igazság magvát. Tekintettel voltak arra is, hogy az evangélium elfogadóit 
olyan gyakorlati tanításban részesítsék, amelynek értéke felmérhetetlen. Ez, az 
evangélium fontosságát megillető komoly és istenfélő lelkület, maradandó ha-
tással volt az új tanítványokra.

Az első misszióút gyorsan befejeződött. Az apostolok az újonnan megszerve-
zett gyülekezeteket az Úr oltalmába ajánlva, elmentek Pámfiliába, „és miután 
Pergában hirdették az igét, lemenének Attáliába. És onnét elhajózának Antiók-
hiába.” (Ap. csel. 14:25-26)

>>> vissza az 1. tanulmányhoz

2. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 125-131. (ZSIDÓ ÉS POGÁNY-részlet); 
Amikor Pál és Barnabás visszaérkeztek a szíriai Antiókhiába, ahonnan misz-

szióútjukra kiindultak, siettek mielőbb összegyűjteni a hívőket, hogy elmondják 
nekik, „mily nagy dolgokat cselekedett az Isten ő velük, és hogy a pogányoknak 
kaput nyitott a hitre” (Ap. csel. 14:27). A gyülekezet Antiókhiában igen jól fejlő-
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dött, tagjainak száma állandóan növekedett. Mint a missziómunka központja, a 
keresztény hívők legfontosabb csoportja volt. Tagjai a lakosság legkülönbözőbb 
rétegeiből kerültek ki: zsidókból és pogányokból.

Mialatt az apostolok a prédikátorokkal és az egyszerű tagokkal együtt azon 
fáradoztak, hogy minél több lelket nyerjenek meg Krisztusnak, addig bizonyos 
zsidó hívőknek, a Júdeabeli „farizeus szektából” sikerült felvetni egy olyan kér-
dést, amely csakhamar szétágazó vitákra adott okot a gyülekezetben. A hívő 
pogányok között pedig megdöbbenést keltett. – Ezek a Júdeabeli tanítók azt ál-
lították, és pedig nagyon határozottan, hogy csak a körülmetélkedés és a cere-
móniák törvényének betartása vezet az üdvösségre.

Pál és Barnabás hevesen tiltakoztak e tévtan ellen, és nem is akarták ezt a 
pogányokkal közölni. Másrészt azonban voltak sokan az antiókhiai zsidó hívők 
között, akik a nemrégen Júdeából érkezett testvérek álláspontját helyeselték.

Akik a zsidók közül tértek meg, rendszerint nem voltak hajlandók olyan 
gyorsan haladni, mint ahogyan az isteni gondviselés az utat előkészítette. Az 
apostoloknak a pogány területeken elért eredményéből tisztán látszott, hogy 
a pogányok közül megtértek száma csakhamar túlszárnyalja a zsidó megtértek 
számát. A zsidók tehát féltek, hogy nemzeti sajátságaik, amelyek eddig határo-
zottan megkülönböztették őket minden más néptől, végül teljesen megszűnnek 
azok között, akik az evangéliumot elfogadják; illetve, ha nem állítják törvényük 
korlátait és ceremóniáit a gyülekezeti felvétel szükséges követelményeként a 
pogányok elé.

A zsidók állandóan dicsekedtek az Isten által elrendelt istentiszteletükkel. 
Nem csoda, ha közülük sokan, akik krisztusi hitre tértek, még mindig valószínűt-
lennek tartották, hogy Isten, aki egykor előírta az istentisztelet héber formáját 
és módját, valaha is jóváhagyná saját rendeletének valamelyes megváltoztatá-
sát. Ragaszkodtak ahhoz, hogy a zsidó törvényeket és ceremóniákat beiktassák 
a keresztény vallás egyházi szertartásai közé. Csak lassan értették meg, hogy 
az összes engesztelő áldozat tulajdonképpen az Isten Fiának halálát jelképezte, 
amely után a lényeg lépett a jelkép és árnyék helyébe. Ezek szerint tehát a mó-
zesi rendeletek és ceremóniák nem tekinthetők többé kötelezőknek.

Pái, megtérése előtt a „törvénybeli igazság tekintetében” (Fil. 3:6) „feddhe-
tetlennek” tartotta magát. Amióta azonban felfogása megváltozott az Üdvözítő 
misszióját illetőleg – aki Megváltója az egész emberiségnek, úgy zsidónak, mint 
pogánynak –, világos ismeretet nyert; felismerte az élő hit és a holt formaságok 
közötti különbséget. Az izraelitáknak elrendelt régi szertartások és ceremóniák 
az evangélium fényében teljesen új és mély értelmet nyertek. Aminek képletes 
ábrázolására szolgáltak, az valósággá lett, és így azok, akik az új szövetségben 
élnek, felszabadultak; azaz nincsenek kényszerítve azok megtartására. Viszont 
Isten megmásíthatatlan törvényét, a Tízparancsolatot Pál még most is megtar-
totta, úgy szellemi, mint szó szerinti értelmében.

A körülmetélkedés kérdése sok vitát és viszálykodást idézett elő az antiókhiai 
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gyülekezetben. Mivel a gyülekezet tagjai attól tartottak, hogy ennek a pontnak 
állandó feszegetése végül is szakadást hoz létre közöttük, elhatározták, hogy 
Pált, Barnabást és a gyülekezet néhány felelős tagját elküldik Jeruzsálembe, 
hogy ezt az ügyet ott az apostolok és vének elé terjesszék. Ott majd találkoz-
nak a különböző gyülekezetek képviselőivel és mindazokkal, akik a bekövetkező 
ünnepre feljönnek Jeruzsálembe. Időközben pedig szüneteljen minden viszály 
ebben a kérdésben, amíg az általános tanácskozás végleges határozatot nem 
hoz, amelyet azután az ország különböző gyülekezetei elfogadnak.

Jeruzsálembe menve, az apostolok meglátogatták a közbeeső városokban 
lakó hívőket, és bátorították őket tapasztalataik elmondásával, amelyeket Isten 
művében és a pogányok megtérése alkalmával szereztek.

Az antiókhiai gyülekezet képviselői Jeruzsálemben találkoztak a különböző 
gyülekezetekből jött testvérekkel, akik általános tanácskozásra gyűltek itt ösz-
sze, és közölték velük a pogányok közötti munkálkodásuk eredményét. Azután 
részletesen vázolták azt a zűrzavart, amely azáltal keletkezett, hogy néhány 
Antiókhiába került megtért farizeus fennen hangoztatta: ha a megtért pogá-
nyok üdvözülni akarnak, tartoznak körülmetélkedni és a mózesi törvényeket 
megtartani.

A tanács ezt a kérdést minden oldalról élénken megvilágította. A körülmetél-
kedés kérdésével szoros kapcsolatban még egyéb fontos kérdéseket is gondosan 
kellett mérlegelni. Ezek egyike az volt, hogy milyen álláspontot foglaljanak el a 
bálványáldozat élvezetével szemben. Sokan a megtért pogányok közül tudatlan 
és babonás emberek között éltek, akik gyakran mutattak be isteneiknek áldoza-
tokat. E pogány istentiszteletek papjai azonban a hozzájuk hozott áldozatokkal 
kiterjedt üzletet folytattak. A zsidó testvérek tehát féltek, hogy a megtért po-
gányok árthatnának a kereszténység hírnevének, ha vásárolnának a bálványál-
dozatra szánt húsból; ezáltal látszólag, bizonyos tekintetben a bálványimádás 
szertartásait hagynák jóvá.

Azonkívül a pogányoknál szokás volt a megfulladt állat húsát is fogyasztani, 
míg a zsidóknak Isten azt az utasítást adta, hogy az állatok leölésénél különö-
sen ügyeljenek arra, hogy az állat vére teljesen kifolyjon, mert különben húsa 
nem tekinthető egészségesnek. Ezen előírásokat Isten a zsidóknak egészségük 
megóvására adta. Bűnnek számított zsidóknál általában a vért étel gyanánt fel-
használni. Azt vallották, hogy a vér: az élet, és a vérontás a bűn következménye.

Ellenben a pogányok az áldozati állatok vérét felfogták, és ételeik készítésénél 
felhasználták. A zsidók el sem képzelhették, hogy az Isten rendeletére betartott 
szertatásokat most megváltoztassák. Ha tehát a jelenlegi körülmények között a 
pogányokkal egy asztalnál étkeznének, csak súrlódások és megbotránkozások 
keletkeznének.

Azonkívül a pogányok, de különösen a görögök, mértéktelen és kicsapongó 
életet éltek, és így az a veszély is fenyegetett, hogy egyesek, akiknek megtéré-
se nem volt őszinte, hitvallomást tehetnek anélkül, hogy szokásaikat elhagyták 
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volna. A zsidó-keresztények azonban nem tudták eltűrni azt az erkölcstelensé-
get, ami a pogányoknál nem is számított bűnnek, és így nagyon helyénvalónak 
tartották, hogy a körülmetélkedést és a ceremóniák betartását a pogány megté-
rők őszintesége és jámborsága próbaköve gyanánt, kötelességükké tegyék. Így 
vélték megakadályozni, hogy olyanok is csatlakozzanak a gyülekezethez, akik 
őszinte megtérés nélkül veszik fel a hitet, később pedig erkölcstelenségükkel és 
kicsapongó életmódjukkal szégyent hozzanak Krisztus ügyére.

A sok különböző pont, amelyeket a fő kérdés lényegében magában foglalt, 
úgy látszott, hogy teljesen áthidalhatatlan nehézséget képez a tanácskozó gyü-
lekezet részére. Azonban a Szent Lélek ezt a kérdést, amelynek elintézésétől a 
keresztény gyülekezet lelki jóléte, sőt egész fennállása függött, a valóságban 
már el is döntötte.

„És mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter, monda nékik: Atyámfiai, 
férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, 
hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium beszédét és higyjenek.” 
Azután kifejtette, hogy a Szentlélek a szóban forgó kérdést már eleve elintézte, 
midőn a körülmetéletlen pogányokra ugyanúgy, mint a zsidókra, egyenlő erő-
vel áradt ki. Ismételten elbeszélte látomását, amikor Isten kendőt bocsátott le 
előtte, telve mindenféle négylábú állattal és megparancsolta neki, hogy ölje és 
egye meg azokat. Mikor pedig arra hivatkozott, hogy soha közönségeset, vagy 
tisztátalant nem evett, Isten így válaszolt: „Amiket az Isten megtisztított, te ne 
mondd tisztátalanoknak.” (Ap. csel. 10:15)

Péter e szavak világos magyarázatát megismételte, hiszen közvetlenül lá-
tomása után kapta a felszólítást, hogy menjen el a századoshoz, és oktassa 
ki Krisztus hitére. Ez az üzenet bizonyította, hogy Isten nem személyválogató, 
hanem elfogad mindenkit, aki Őt féli és elismeri. Ezután Péter elbeszélte, hogy 
mennyire csodálkozott, amikor a Kornélius házában egybegyűlteknek hirdette 
az igazság igéit, szemtanúja lévén annak, hogyan hatotta át a Szentlélek az 
egész hallgatóságot, úgy a pogányokat, mint a zsidókat. Az a fény és az a di-
csőség ragyogott a körülmetéletlen pogányok arcáról is, amely a körülmetélt 
zsidók arcáról világolt. Ez Isten intelme volt Péter számára, hogy senkit se te-
kintsen értékesebbnek a másiknál, mert Krisztus vére mindenkit megtisztíthat 
minden tisztátalanságtól.

Péter már fejtegette egyszer a testvéreknek Kornélius és barátai megtérését 
és a velük való közösségét. Midőn akkor elbeszélte, hogyan áradt ki a Szentlélek 
a pogányokra is, kijelentette: „Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nekik, 
mint nékünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az 
Istent eltilthattam volna.” (Ap. csel. 11:17) Most hasonló buzgalommal és nyo-
matékkal jegyezte meg: „És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, 
mert adta nékik a Szent Lelket, miként nékünk is; és semmi különbséget sem 
tett miköztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét. Most 
azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, me-
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lyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhatunk?” (Ap. csel. 15:8–10) Ez az 
iga nem a Tízparancsolat törvénye volt, mint azt egyesek állítják, akik a törvény 
kötelező voltát tagadják. Péter itt kizárólag a ceremoniális törvényre hivatkozott, 
amely Krisztus halála által megszűnt és hatályát vesztette.

Péter felszólalása olyan helyzetet teremtett a tanácsban, hogy most már tü-
relemmel hallgatták meg Pált és Barnabást, akik azután elbeszélték a pogányok 
között végzett munkájuk közben szerzett tapasztalataikat. „Elhallgatott ezért az 
egész sokaság; és hallgatják vala Barnabást és Pált, amint elbeszélék, mennyi jelt 
és csodát tett Isten ő általuk a pogányok között.” (Ap. csel. 15:12)

Jakab is nagyon határozottan tanúskodott arról, hogy Isten a pogányokat is 
ugyanazon előnyökben szándékozik részesíteni, mint amilyenekben a zsidók ré-
szesültek.

A Szentlélek jónak látta, hogy a pogányokat ne terheljék a ceremoniális tör-
vényekkel, és az apostolok véleménye e tekintetben megegyezett Isten Lelkével. 
Ezen a tanácskozáson Jakab elnökölt és az ő végleges határozata ez volt: „Azo-
káért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül 
térnek meg az Istenhez.” (Ap. csel. 15:19)

A tanácskozások ezzel befejeződtek. Ez az esemény tehát ellentmond a római 
egyház ama tantételének, hogy Péter az egyház feje. Mindazok, akik azt állítot-
ták, hogy Péter utódai, merész igényeikkel nem bibliai alapon álltak. Péter éle-
téből semmi sem igazolja azt az állítást, hogy Isten helytartójaként testvérei fölé 
emeltetett volna. Ha mindazok, akiket Péter utódainak neveztek, követték volna 
példáját, mindenkor megelégedtek volna azzal, hogy hittestvéreikkel egyenran-
gúnak tekintették.

Ez alkalommal – úgy látszik – Jakab ismertette a gyűlés által elfogadott ha-
tározatot. Ítélete úgy hangzott, hogy sem a ceremoniális törvényt általánosság-
ban, sem pedig a körülmetélkedést a pogányokra rákényszeríteni nem szabad, 
sőt még ajánlani sem. Jakab igyekezett megértetni a testvérekkel, hogy a pogá-
nyokkal szemben különösen óvatosaknak kell lenniük, mert életükben, Istenhez 
való megtérésük által, amúgy is nagy változás áll be. Semmiféle zavaró vagy vitás 
kérdéssel – különösen, ha azok csak másodrendűek – ne nyugtalanítsák őket, 
nehogy elkedvetlenedjenek Krisztus követésében.

Azonban a megtért pogányok kerüljenek minden olyan szokást vagy szertar-
tást, amely a kereszténységgel össze nem egyeztethető. Ezért az apostolok és 
vének megegyeztek abban, hogy levélben oktatják ki a pogányokat, hogy tartóz-
kodjanak a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állatok élveze-
tétől és a paráznaságtól. Ehelyett azonban figyelmeztetni kell őket, hogy tartsák 
be a törvényt és szent életet éljenek. Az apostolok ezenkívül biztosították őket, 
hogy azok a férfiak, akik a körülmetélkedés kötelező voltát hirdették, erre tőlük 
felhatalmazást nem kaptak.

Pált és Barnabást azután úgy ajánlották figyelmükbe, mint akik életüket az 
Úrért kockára tették. Egyszersmind Júdást és Silást is elküldték az apostolok-



80 2. TANULMÁNY jAVASOLT OLVASMÁNYA  

kal, hogy közöljék a pogányokkal a gyűlés határozatát. „Mert tetszék a Szent 
Léleknek és nekünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a 
szükséges dolgokon kívül: Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgok-
tól, a vértől, a fúlvaholt állattól és a paráznaságtól; melyektől, ha megóvjátok 
magatokat, jól lesz dolgotok.” (Ap. csel. 15:28–29) Istennek ezt a négy szolgáját 
küldték el Antiókhiába a levéllel és az üzenettel, hogy vége szakadjon minden 
vitának, mert hiszen a kérdést maga a Szentlélek döntötte el – mint a hit legna-
gyobb tekintélye a földön.

Az ügyet intéző tanácstestület apostolokból és tanítókból állt. Részt vettek 
azon továbbá a zsidó és pogány gyülekezetek alapításában kitűnt hívők, továbbá 
a különböző területek képviselői is. Így jelen voltak a jeruzsálemi vének és az an-
tiókhiai kiküldöttek; végül a legbefolyásosabb gyülekezetek képviselői. A gyűlés 
az Istentől megvilágosított határozat alapján és az Isten akarata szerint alapított 
gyülekezethez méltóan járt el. Tanácskozásuk eredményeként mindnyájan be-
látták, hogy Isten maga döntötte el ezt a kérdést, amikor a Szentlelket a pogá-
nyokra is kiárasztotta, és így világossá vált előttük, hogy nekik is kötelességük a 
Szentlélek vezetését követni.

A keresztények összessége nem kapott felszólítást arra, hogy ezt a kérdést 
szavazással döntse el. Az „apostolok és vének” – befolyásos és jó ítélőképes-
ségű férfiak – fogalmazták meg és bocsátották ki a határozatot, amelyet azután 
valamennyi keresztény gyülekezet elfogadott. A határozat nem mindenkinek 
tetszett. Dicsvágyó és magukat sokra tartó testvérekből párt alakult, akik nem 
helyeselték a döntést. Ezek a férfiak merészen és saját felelősségükre kezükbe 
vették a párt vezetését. Panaszokkal és kifogásokkal éltek, új terveket javasoltak 
és megkísérelték lerontani azon férfiak munkáját, akiket Isten az evangélium 
hirdetésére rendelt. Kezdettől fogva ilyen akadályokkal kellett Isten egyházának 
megküzdenie; és ilyen nehézségei lesznek az idők végezetéig.

Jeruzsálem volt a zsidók fővárosa. Feltalálható volt ott a legszigorúbb elkü-
lönülés, vakbuzgóság és képmutatás. A zsidó-keresztények ott éltek a temp-
lom közelében, és gondolatban sokat foglalkoztak a zsidóknak, mint népnek 
juttatott rendkívüli kiváltságokkal. Amikor látták, hogy a keresztény gyülekezet 
nem tartja be a ceremóniákat és ráeszméltek arra, hogy a zsidó szertartások-
nak tulajdonított szentséget az új hit fényében mihamar szem elől tévesztik, 
sokan nehezteltek Pálra, mint e változás felidézőjére. Sőt voltak a tanítványok 
között egyesek, akik nem akarták elfogadni szó nélkül a tanács határozatát. 
Egyesek a ceremoniális törvényekért buzgólkodtak, és elítélték Pált, mivel úgy 
vélték, hogy a zsidó törvények betartásának követelményei felől felületesen 
gondolkozik.

>>> vissza a 2. tanulmányhoz
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2. Tanulmány javasolt olvasmánya 

A BIZONYSÁGTÉTELEK A PRÉDIKÁTOROKNAK, 201-209. (EMELD A 
SZÍNVONALAT-részlet)

ISTEN IGÉNYE: TISZTA KÉZ ÉS TISZTA SZÍV 
Az igazságot sokan prédikálják, ám csak kevesen vannak, akiket valóban meg-

szentelt. Kegyesség, életszentség nem mutatkozik a gyakorlati életben, ez pedig 
szégyent hoz az Úrra. Mint hogy az Úrral nincs élő kapcsolatuk, a szegény, gyen-
ge emberi természet nem tud ellenállni a kísértésnek. Ellenállni csak akkor tud 
majd, amikor egész lényét Istennek meggyőző ereje hatja át. 

Közeledünk az ítélet napjához, akik tehát az intő üzenetet közvetítik a világ 
számára, tegyék tiszta kézzel és szívvel. Legyenek élő összeköttetésben Istennel, 
Gondolataik legyenek tiszták, szentek, lelkük romlatlan. Testük, lelkük és szelle-
mük legyen tiszta, Istennek tetsző áldozat, mert egyébként nem fogadhatja el. 

A közelmúltban fájdalmas, rossz fejleményei a legfeltűnőbb bizonyítékai an-
nak, hogy a vég közel van. Sátán, mint ordító oroszlán jár széjjel, keresvén, kit el-
nyeljen, s ha férfiak és nők, e veszedelmes időknek lángoló világossága közepet-
te paráználkodnak, nagyon félek, hogy Isten mindörökre kizárja őket művéből. 

FELHÍVÁS HATÁROZOTT ELJÁRÁSRA 
Az ifjúsággal, aránylag enyhébb jellegű helytelen magatartásért szigorúan 

bánnak. Ám ha tapasztalt férfiak és nők, akiket az életszentség mintaképeinek 
tartottak, a valóságos jellemükben megmutatkoznak, - nevezetesen, hogy szent-
ségtelenek, gondolkozásuk, viselkedésük aljas, akkor itt az ideje, hogy határo-
zottan lépjünk fel ellenük. A velük szemben alkalmazott elnézés, türelem, - tu-
domásom szerint - csak arra volt jó, hogy paráznaságukat, házasságtörésüket 
igen könnyen vegyék. Tettetésük múló harmatnak bizonyult, nem állotta ki a nap 
tűző sugarait. 

Mihelyst kísértés környékezi őket, erkölcsi fogyatékosságuk megmutatkozik 
nevezetesen, hogy nem részesei az isteni természetnek, s nem kerülték el a 
romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Meglátszik rajtuk, hogy föl-
diesek, érzékiek ördögiek. Sátán jó talajra akad bennük, amit munkálhat, míg 
bűnné érleli. Fel is használja az alkalmat. Következménye, hogy akik a nyáj pász-
torainak vallják magukat, érzékiek, a rájuk bízott nyájat, amelynek tisztességét, 
szerénységét, erényeit őrizniük kellene, könnyelműségbe, ledérségbe ejtik. 
Mennyei angyalok szégyenkezve, szomorúan, undorral szemlélik. A menny tiszta 
angyalai hogyan szolgálhatnak ilyen csoportnak? Hogyan áraszthatnak mennyei 
világosságot összejövetelekre, ahol ilyen lelkészek hirdetik és védelmezik Isten 
törvényét, de megszegik a törvényt, mihelyt kedvező alkalom kínálkozik?! Éle-
tük hazugság, alattomos utat járnak, titokban cselekszenek, táplálják szennyes 



82 2. TANULMÁNY jAVASOLT OLVASMÁNYA  

gondolataikat, gerjesztik szenvedélyeiket, majd pedig hozzájuk hasonló férfiak 
és nők gyengéit, átgázolnak minden gáton, akadályon, lealázzák testüket, be-
szennyezik lelküket. Hogyan is tehetik, hogyan követhetik el a bűnöket? Vajon 
él-e bennük Istennek félelme? Van-e lelkükben egyáltalán szeretet Isten iránt? 
Van-e egyáltalán értéke az igazságba vetett hitüknek? 

Tisztítsátok meg a tábort ettől az erkölcsi szennytől, még akkor is, ha a legma-
gasabb polcon álló emberekről volna szó. Istent nem csúfolhatjuk meg. Soraink-
ban paráznaság burjánzik. Tudom, mert Isten megmutatta nekem, sőt fertőző 
ragályként terjed. Sok mindent talán sosem tudunk meg, ám amit Isten feltárt, 
az a gyülekezet felelősége. Az a gyülekezetet felelőssé és bűnössé teszi, ha el-
tökélten hozzá nem lát, hogy ki irtsa a gonoszt. Tisztítsátok meg a tábort, mert 
megátkozott dolog van közepette. 

Isten így szól Józsuéhoz: "Nem leszek többé veletek, ha ki nem vesztitek 
magatok közül azt a nékem szentelt dolgot. Kelj fel és tisztítsd meg a népet és 
mondjad: Tisztítsátok meg magatokat holnapra, mert ezt mondá az Úr, Izrael-
nek Istene: Istennek szentelt dolog van közötted Izrael! Nem állhatsz meg a te 
ellenséged előtt, míg el nem távolítjátok közületek az Istennek szentelt dolgot." 
Mindezek meg írattak a mi tanulságunkra, akikhez az időnek vége elérkezett."   

ÁLNOK PÁSZTOROK 
Nincs semmi reményem a nyáj pásztorai felől, akiket az irgalmas Isten éve-

ken keresztül hordozott. Intelmeivel, kérelmeivel megfedett, ám mégis leplez-
ték gonosz útjaikat és tovább is azon haladtak, megvetve, kihívva maguk ellen 
a mennyi Istenének törvényeit, paráználkodásaikkal. Sorsukra hagyhatjuk őket, 
hogy félelemmel és rettegéssel munkálják üdvösségüket, miután mindent meg-
tettünk megreformálásuk, megjobbításuk érdekében. Ám semmi esetre sem 
bízhatjuk rájuk a gyámságot a lelkek felett. Álnok pásztorok! Oh, hát lehetsé-
ges-e, hogy akik ilyen hosszú ideig ezt a munkát végezték, lelki tapasztalataik és 
rendkívüli világosságuk ellenére is, rossz útra térjenek az Úr színe előtt?   

Ő aki eljövendő, mondja: "Íme eljövök hamar, és az én jutalmam velem van, 
hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedet lesz." Isten népének min-
den jó cselekedete, hitüknek gyümölcse, megfelelő jutalomban részesül. Aho-
gyan a csillagok fénye különböző, úgy különböző lesz kijelölt körük az eljövendő 
életben. Vajon az az ember, aki nem járt Istennel, mint ahogyan Énok járt, ha-
nem Sátán mellé állt, hallgatott sugallataira, engedelmeskedett indítványainak, 
veszélybe sodorta saját és mások lelkét, akikért Krisztus meghalt, csak azért, 
hogy érzékiségét kielégítse és példájával bűnre csábított, - vajon ilyen ember a 
győzők csoportjába kerülhet-e?   

Ha az ember meghal, ám befolyása nem hal meg, tovább hat, termést hoz. A 
tiszta, szent életű, jó ember befolyása halála után tovább él, hasonlóan a nyugvó 
nap sugaraihoz, melyek még sokáig megvilágítják a hegycsúcsokat, bár a nap 
már régen eltűnt a dombok mögött. Így a jók, a tiszták, a szentek cselekedetei 
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még mindig vetítik fényüket, még akkor is, amikor is ők maguk már nem él-
nek, hogy beszéljenek vagy tevékenykedjenek. Cselekedeteik, szavaik, példájuk 
mindörökké él. "Örök emlékezetben lesz az igaz." 

Ám milyen nagy az ellentét az igaz ember és a földi, ördögi ember között! 
Ez utóbbiak csak érzéki élvezeteiknek éltek. Az ítélet fényében az ember úgy 
jelenik meg, amilyen a maga valóságában. Úgy áll mások előtt, ahogyan a szent 
Isten látja. Mindannyian gondoljuk meg jól, hogy a bennünket követő cseleke-
detek a mennynek világossága, vagy pedig a sötétség árnyai lesznek-e, vajon 
hagyatékunk áldást vagy átkot áraszt-e?   

A jelen minden elmúló órája alakítja ki jövő életünket. Ha a perceket gond-
talanul kedvteléseinket űzve töltjük el, örök sorsunk felett döntünk. A ma kiej-
tett szavaink visszhangzanak majd akkor is, amikor már idő többé nem lesz. A 
mai nap tetteit a menny könyvei örökítik meg, úgy, mint amikor a művész az 
arcvonásokat festi vászonra. Ezek döntik el örök sorsunkat, vagy áldásra vagy 
örök veszteségre, gyötrelmes önvádra. A jellem nem változtatható meg, amikor 
Krisztus eljön, vagy pedig a halálos ágyon. Jellemünket életünk folyamán kell 
felépítenünk. Félünk, hogy az élvhajhászók, a romlottak csak későn ébrednek 
bűnbánatra. Néhány elhatározás, néhány könny nem teheti jóvá a bűnös múl-
tat, sem ki nem törölheti a mennyek könyveiből a törvényszegéseket, a tudatos, 
szándékos bűnöket, amelyeket emberek elkövettek. Akikre az igazság világossá-
ga fénylett, akik másoknak az Írásokat magyarázták.   

FÚJJATOK RIADÓT! 
Ha lehetne, felriasztanám hittestvéreimet. Szóban és írásban csak sürgethe-

tem őket. Éljetek az Úrban, járjatok Istennel, ha az Úrban akartok meghalni. 
Napról-napra lépjetek be oda, ahol az Úr mindörökre lakozik. Engedelmeskedje-
tek a mennyei intelmeknek, ragadjátok meg az elhanyagolt felhívásokat, kérel-
meket, feddéseket, Istennek fenyegetéseit. Engedjétek, hogy Krisztus átformáló 
kegyelme megtisztítson, megigazítson, megszenteljen, hogy olyan kedvesekké 
tegyen, mint a tó színén nyíló tiszta fehér liliomok. Szeretetetek, ragaszkodáso-
tok legyen az Övé, Aki a Kálvária keresztjén meghalt érettünk. Ajkatok csak az Ő 
dicséretét zengje, imátok szálljon Felé, mint jó illatú áldozat.   

Ismételten kérdem: Hogyan lehetséges, hogy akik befogadták az értékes, ün-
nepélyes, időszerű üzenetet, mégis tisztátlan gondolatok közepette, szentség-
telen életmódot folytassanak, pedig tudják, hogy Ő, Aki nem szunnyad, és nem 
alszik, látja minden tettüket, olvassa minden gondolatukat? Oh, mert Istennek 
hitvalló népe bűnöket követ el, azért tehet érettük csak olyan keveset.  

A SZÍVBE FOGADOTT IGAZSÁG MEGSZENTEL 
Az igazság, ha szívünkbe fogadjuk, megszentel, ha pedig nem visszük bele 

gyakorlati életünkbe, akkor holt és haszontalan. Hogyan, oh hogyan szomorít-
hatjátok meg Üdvözítőtöket? Hogyan hozhattok Rá ilyen szégyent, angyalai és 
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emberek szeme láttára? Hogyan lehet, hogy megszomorítjátok Istennek Szent-
lelkét? Miért szegzitek ismételten keresztre a dicsőség Urát, miért hoztok Rá 
szégyent nyilvánosan? Hogyan adhattok alkalmat Sátánnak és angyalainak, hogy 
ujjongjanak és diadalt arassanak felettük, akik magukat Jézus Krisztus hű alatt-
valóinak vallják?   

A paráznák kívül maradnak, nem léphetnek be Isten városába. Isten angyalai 
már végrehajtják Isten ítéletét, Isten Lelke pedig mindinkább távozik a földről. 
Az egyház győzelme igen közel van, a jutalom már szinte kezeink között, ám 
mégis bűn és gonoszság uralkodik közöttünk, akik állítják, hogy a menny világos-
ságának teljes lángját lobogtatják.  

Ő, Aki egyháza felett trónol, Aki kezében tartja népek sorsát, Ő viszi előbbre 
az e világért végzendő művét. Angyalait megbízza, hogy ítéleteit végrehajtsák. 
Ébredjenek fel lelkészeink, ragadják meg az alkalmat. Az ítélet pedig a szent he-
lyen kezdődik. "És íme hat férfi jő vala a felső kapu útjáról, amely északra néz 
vala, mindenkinek kezében zúzó eszköze, egy férfi pedig köztük gyolcsba vala 
öltözve, és íróeszköz vala derekán. És bemennek és állának az ércoltár mellé." 
Olvassátok Ezékiel 9:2-7. A parancs így hangzik: "Vágjátok, ne kedvezzen a ti 
szemetek, és ne szánakozzatok. Vénet, ifjat, szüzet, gyermeket és asszonyokat 
öljetek meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy van, ne köze-
lítsetek, és az én templomomon kezdjétek el. Elkezdik azért a vén férfiakon, akik 
a ház előtt vannak. Isten mondja: "Útjukat fejükhöz verem!"   

Nemsokára elhangzanak e szavak: "Menjetek el és töltsétek ki a földre az 
Isten haragjának hét poharát." Az ítélettétel egyik angyala kijelenti. "És hallám, 
hogy a vizek angyala ezt mondja vala, igaz vagy Uram, Aki vagy és Aki valál, 
te Szent, hogy ezeket ítélted." Ezek a mennyei lények nem kérdeznek semmit, 
hanem teljesítik megbízatásukat. A Seregek Ura, a mindenható Úr Isten, az igaz-
ságos, az igaz, a szent, bízta meg őket feladatukkal. Megingathatatlan hűséggel 
végzik feladatukat, tiszta fehér gyolcsba öltözötten, arany övekkel felövezve. 
Amikor elvégezték feladatukat, amikor kitöltötték Isten haragjának utolsó po-
harát is a földre, akkor visszatérnek, s üres poharaikat az Úr lábai elé helyezik.    

Majd pedig a következő jelenetet is feljegyezték: "És ezek után hallám mint-
egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala: Alleluja! 
Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható." És énekelték Mózesnek 
énekét és a Báránynak énekét.   

TARTS KI VEZETŐD KÖZELÉBEN 
Tartózkodjunk nagy Vezérünk közelében, mert egyébként utat tévesztünk, 

szem elől tévesztjük az egyház, a világ és az egyén felett őrködő Gondviselést. Is-
ten eljárása mélységesen titokzatos, csodálatos. Elveszthetjük Isten lábnyomát, 
s követhetjük saját tévedéseinket, mondhatjuk: "Ítéleteid ismeretlenek", ám ha 
szívünk tiszta, ha hívek vagyunk Istenhez, akkor mindent megértünk.   

Már virrad ránk az a nap, amikor Isten titkai feltárulnak előttünk, útjait igaz-
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nak ismerjük el, nevezetesen, hogy igazság, irgalom és szeretet az Ő trónjának 
alapzata. Ha földi harcunk véget ér, ha a szentek már otthonukban örvendenek, 
első énekük Mózesnek, Isten szolgájának éneke lesz. A második pedig a Bárány-
nak éneke, a kegyelem és megváltás éneke. Ez utóbbi hangosabb, magaszto-
sabb, fennköltebb lesz. Visszhangzik az egész mennyországon át. Így énekeljük 
Isten gondviselését, kapcsolatban a különböző korszakokkal, mert immár min-
den láthatóvá vált, nincsen többé lepel a törvény, a prófécia és az evangélium 
között. Az egyház történelme e földön, s az üdvözült egyház a mennyben, Kál-
vária keresztje köré csoportosul. Ez a tárgykör, ez az ének, - Krisztus minden 
mindenekben, - hangzik dicshimnuszokban tízezerszer tízezer és ezerszer ezer, 
s a megváltottak megszámlálhatatlan seregeinek ajkáról az egeknek egein át. 
Mindannyian éneklik Mózesnek és a Báránynak énekét. Új ének, mert addig 
még sosem énekelték a mennyben.   

Ismét kérdem: Tekintve Jánosnak a Patmos szigetén adott Jelenéseket, me-
lyek az első fejezettől az utolsó fejezetig, annak utolsó szaváig Jézus Krisztus 
kinyilatkoztatott nagy világossága. Ő választotta Jánost, hogy szócsöve legyen. 
Aki által ez a világosság fénylik a világra, tehát tekintve ezeket a csodálatos, ün-
nepélyes igazságokat, - a Krisztus eljövetelét megelőző eseményekben előttünk 
feltáruló nagy igazságokat, - hogyan lehetséges, hogy akik állítják, hogy csodála-
tos dolgokat látnak Isten törvényében, mégis a tisztátalanok névsorában szere-
pelnek, a paráznák és a házasságtörők között, akik állandóan tettetik, kijátsszák 
az igazságot, titkokban pedig gonoszt művelnek? Gondoljátok, hogy elrejthetik 
útjaikat az Úr előtt? Gondoljátok, hogy Isten nem látja? Isten nem tud róla?   

HÍVATLAN VENDÉGEK 
Belsazár, mialatt szentségtelen lakomáját ülte, nem tudott arról, hogy hívatlan 

vendégei is vannak. A menny Istene hallotta, amikor az arany és ezüst edényeket 
dicsőítette. Látta, hogy a mi az Ő szolgálatára volt szentelve, azt megszentségte-
lenítették, mert közönséges, ledér célokra használták. Megrendítő igazság ez, és 
mindnyájunkat sírásra késztethet, hogy akik ez utolsó napokban élnek, akikhez 
a világ vége elérkezett, sokkal bűnösebbek Belsazárnál. Még pedig többfélekép-
pen. Ha emberek szent fogadalommal odaszentelték magukat, hogy minden 
képességüket Isten szent szolgálatára szentelik, ha tanítói a Biblia igazságainak, 
s erre ünnepélyesen felavatták őket, ha Isten és angyalok a tanúbizonyságai, 
hogy lelküket, testüket és szellemüket ünnepélyesen Isten szolgálatára szentel-
ték, - s íme ezek a legszentebb tisztségeket betöltő férfiak megszentségtelenítik 
Istenadta képességeiket szentségtelen célokra?! Vajon a szent edény, amelyet 
Isten magasztos és szent műre akar felhasználni, lerángassuk-e magasztos lég-
köréből, hogy aljas szenvedélyeknek szolgáljon? Vajon ez a bálványimádás nem 
e a legaljasabb? Amikor ajkak bűnös embert dicsőítenek és imádnak, amikor el-
ragadóan gyengéd, hízelgő kifejezésekkel árasztanak el, amelyek egyedül Istent 
illetik, - Istennek ünnepélyesen odaszentelt képességekkel paráznát szolgálnak. 
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Mert olyan asszony, aki férjén kívül mást is meghallgat, aki másnak a közeledé-
sét is elfogadja, s aki örömmel hallgatja a szerelmes, dicsőítő szavak áradatát, az 
házasságtörő és parázna asszony. 

A legnagyobb szerencsétlenség, az álistennek, bálványnak imádata. Az él a 
legnyomorultabb sötétségben, aki letévedt a mennybe vezető útról. Megszál-
lottnak látszik, mert istene, álisten. A földnek ilyen emberi, testies, elbukott, 
romlott lényei felé irányuló imádatot a helyes mederbe, Isten felé terelni, akit az 
imádat megillet, szinte reménytelen feladatnak látszik. Napjainkban állandóan 
megismétlődik Belsazár lakomája és Belsazár bálványimádata. Sőt Belsazár bűne 
ismétlődik, ha a szív, amelyre Isten tart igényt, hogy tiszta és szent odaadással 
Neki adjuk, elfordul Tőle, hogy embert imádjon. Az ajkak pedig dicséretet, imá-
datot zengenek, amely egyedül a mennyek Urát, és Istenét illeti. Ha a szeretet, 
ahelyett, hogy Isten felé irányulna, földi célokra összpontosul, asszonyra vagy 
férfire, vagy földi dologra, ha az érzékeket és a szeretetet magához láncoló lény 
kiszorítja Istent, ha az ünnepélyesen Istennek szentelt képességeket emberre 
pazaroljuk, bűnökkel szennyezett emberre. Férfiak és nők, akik egykor Isten 
képmását hordták, de engedetlenség és bűn következtében elvesztek, azokat 
Isten helyreállíthatja azáltal, ha isteni természet részesévé válnak. Kikerülvén a 
romlottságot, mely a kívánságban van e világon. Ám ha férfiak és nők, istenadta 
képességeiket szentségtelen célokra használják fel, hogy szenvedélyeiket kielé-
gítsék, Istenre szégyent hoznak, ők maguk pedig elvesznek.   

Ha emberimádatba merültök, emlékezzetek arra, hogy Belsazár lakomájának 
a Tanúja is jelen van. Ott és akkor, dőzsölésük közepette, amikor Istenről elfeled-
keztek, amikor szenvedélyeiket fűtötték, rémület szállt meg minden jelenlévőt. 
A királynak kezéből kihullott a dicsőített, bálványozott pohár és a megörökített 
Istentől ihletett szavak szerint: "a király ábrázata megváltozik, és az ő gondolatai 
megháborítják őt, és derekának inai megoldódnak és az ő térdei egymáshoz 
verődének." A titokzatos, vértelen kéz betűket vésett a falra. Láthatatlan lények 
titokzatos ujjait láthatatlan erő vezette: irt titokzatos betűket, amelyeket a ré-
mült dőzsölők nem érthettek. Minden egyes betű villámlásszerűen lángolt, és 
égett, lobogott, félelmetessé tette az élő betűket. Akik szemlélték, tudták, hogy 
jelentőségük végzetes. "Mene, mene, tekel, ufarszin". Minthogy nem értették 
a falra vésett, villámló, fénylő szavakat, bűnös szívüket félelem járta át. Lelkiis-
meretük felébredt, tudatta velük, hogy e betűk végzetüket jelentik. A királyt és 
fejedelmeit elfogta a félelem, a rémület.   

Belsazárt megfélemlítette Isten hatalmának ez a megnyilatkozása, hogy bár 
nem tudták, de tanúk voltak jelen a lakomán. A királynak alkalmai nyíltak, hogy 
megismerje az élő Isten műveit, hatalmát, sőt akaratát is ismerte. Nagy vilá-
gosság részese volt. Nagyatyját, Nabukodonozort Isten figyelmeztette, nehogy 
elfeledkezzék, és önmagát dicsőítse. Belsazár tudott arról, hogy nagyatyját eltá-
volították a társadalomból, s, hogy a mező állataival lakott együtt, ám a tények-
kel, melyek tanulságára szolgálhattak volna, mit sem törődött, mintha meg sem 
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történtek volna. Bűnözött, mint nagyatyja. Elég vakmerő volt, hogy elkövesse 
ugyanazokat a bűnöket, amelyek miatt Isten ítéletei sújtották Nabukodonozort. 
Ítélet zúdult rá, nemcsak a saját gonoszságaiért, hanem azért is, mert nem hasz-
nálta fel alkalmait, sem képességeit és lehetőségeit, hogy helyesen cselekedjék. 

AZ ÍTÉLET INDOKA 
Isten az ítélet napján nem azért kárhoztatja az embert, mert őszintén elhitte 

a hazugságot, vagy tévedésében lelkiismeretesen járt el, Az ítélet azért sújtja, 
mert nem élt az alkalommal, hogy megismerje az igazságot. A hitetlent nem 
azért ítéli el, mert hitetlen volt, hanem azért, mert nem ragadta meg a rendel-
kezésére álló lehetőségeket, amelyek által kereszténnyé válhatott volna. 

Így megy végbe az ítélkezés. Isten határozottan megrótt férfiakat és nőket, 
akik testük megrontása, lelkül beszennyezése által bűnt követtek el. A kicsapon-
gás, bujálkodás bűnét. Tudtak a hasonlóan bűnözőkhöz intézett figyelmezteté-
sekről, akik kísértéseikben elbuktak. Tudták, hogy Isten haragját vonták maguk-
ra. Előttük volt az Istent félő József és Dániel példája. József, amikor a kísértés 
környékezte, feltekintett az égre, tudta, hogy Isten látja, azért így kiáltott fel: 
"hogy követhetném el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten 
ellen?" A benne teljesen megbízó főnöke iránti kötelezettségét is hangoztatta, 
amiért a házasságtörés bűnébe nem egyezett bele. 

Isten világosságot árasztott mindenki útjára. Intelmek, figyelmeztetések szól-
nak egyénekhez, hasonló körülmények között. Isten kifejezetten kárhoztatta a 
bűnt minden formájában. A paráznaság, bujálkodás bűnét világosan megfed-
di és kárhoztatja. Isten az Általa adott világossághoz mérten ítélkezik férfiak és 
nők felett. Az elhanyagolt tanítások félelmetes ítéletté válnak. Mégis mit sem 
törődtek Isten intelmeivel, ráléptek a maguk választotta útra. Ezek a figyelmez-
tetések tanúskodnak majd ellenük az ítélőszék előtt. Egyedül helyes és biztos út, 
mindenki számára, ha hasznára fordítja, ha okul a másoknak adott tanításokból. 
Amikor az üzenet elhangzik, akkor kezdődik egyéni felelősége. 

HIRDESSÉTEK ISTENNEK HATALMÁT 
Akik magukat küldötteknek tartják, Isten felszólítja, hogy az igazságot a világ-

gal közöljék. Mutassák meg mindenütt, fenn és lenn, a közéletben és magánéle-
tükben, hogy Istennel összeköttetésben állnak, hogy a kereszténység nemes-
bítette őket, hogy szentebbek, boldogabbak azoknál, akik nem ismerik el Isten 
parancsolatait. Isten elvárja minden egyes követőjétől, hogy egyéni életükben 
Krisztus jellemét mutassák be a világ előtt, s, hogy példaadásukkal és tanításuk-
kal bizonyítsák, hogy Krisztus nem hiába szenvedett és halt meg, s, hogy Meg-
váltó kegyelme által Isten képmása kialakult bennük. 

Isten mindenkit mérlegre tesz. Szavaikat, tetteiket, indítóokaikat, mindazt, 
ami a jellemet alkotja. "Mert mindentudó Isten az Úr, és a cselekedeteket Ő ítéli 
meg." "Bizony hiábavalók a közembernek fiai, és hazugok a főemberek fiai, ha 
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mérőserpenyőbe vettetnek, mind alábbvalók a semminél." "Az igaznak ösvénye 
egyenes, egyenesen készíted az igaznak útját.""Minden útjai tiszták az ember-
nek a maga szemei előtt, de Aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az!" Ezek a szövegek 
fontos tanulságokat tartalmaznak. Nincs szívünknek egyetlen gondolata, vagy 
indítéka, amit Isten ne tudna. Mindent olyan tisztán lát, mintha élő betűkkel 
volnának írva. Isten mérlegeli egyéni indítóokainkat és tetteinket. 

EGÉSZ SZÍVÜNK LEGYEN ISTENÉ 
Lelkészeink és munkásaink vegyék tudomásul, hogy a szószéken nincs szüksé-

gük nagyobb fokozottabb világosságra, hanem arra, hogy kiéljék a már felismert 
igazságot. Nincs értelme annak, ha ma ünnepélyes igazságokat hirdetünk a nép-
nek, holnap pedig vagy a következő héten a legutálatosabb dolgokat követjük 
el, csalárd utakat járunk. A szívek Vizsgálója, Aki a jellemet mérlegeli, ítélőszéke 
előtt megbélyegez minden igazságtalan eljárást. "Uram, megvizsgáltál engem, 
és ismersz, minden utamat jól tudod." "Messziről érted gondolatomat." Íme 
ezeken gondolkodjatok. Legtitkosabb tetteidnek is van tanúja, azoknak is, ame-
lyeket nem követnél el emberek előtt, ám minthogy Istent szemünkkel nem lát-
juk, elkövettünk olyan dolgokat, amelyek utálatosak az Ő szemei előtt, mintha 
nem vehetne rólunk tudomást. Íme, olvassátok azt, amit Isten minden férfitől 
és nőtől elvár: "Szeressed az Örökkévalót, a te Istened, teljes szívedből, teljes 
lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, szeresd felebarátodat, mint tenma-
gadat." Ezt a követelményt, igényét egyetlen atommal sem csökkentheti. Félszí-
vű imádatot nem fogad el, amíg a szív másik fele bálványt imád. Isten az egész 
szívet, az egész elmét igényli. Ne engedd, hogy gondolataid elterelődjenek, s 
más tárgy köré összpontosuljanak. 

A JELLEM MÉRLEGELÉSE 
A mérleg egyik serpenyője Isten követelményeit tartalmazza, a másik pedig 

az ember jellemét, a mennyei szentély mérlege dönti el minden ember sorsát 
mindörökre. Erre tekintsetek, ti, akik gondtalanul éltetek és könnyelműen bán-
tatok a bűnnel. Éveken keresztül folytattátok ezt, nem gondoltatok felelősége-
itekre Istennel szemben. Önző, tiltott kedvteléseiteknek hódoltatok. Gondol-
kozzatok a törvény tökéletes, változhatatlan jellegén, amelynek követelményeit 
szavaitokkal hangoztattátok. A törvény tökéletes, rendíthetetlen engedelmessé-
get követel. A mérleg másik serpenyőjébe meg beleteszik a bűnt. A balgaságo-
kat, a csalást, a tisztátalan gondolatokat, szentségtelen cselekedeteket, s vagy a 
túlsúly, vagy a súlyhiány határozza meg egyének boldogságát vagy boldogtalan-
ságát. Sajnos igen sok mérleg felirata lesz majd: "Megmérettél a mérlegen, és 
híjával találtattál." 

Akikhez e levelem szól, vajon mérlegelik e saját egyénis esetüket, s csak saját 
jellemüket - nem a másét - teszik-e Isten törvényének mérlegére?  

Vajon jellemetek átalakult-e? Vajon felcseréltétek-e a sötétséget világosság-
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ra, a bűn szerelmét a tisztaság és a szentség szeretetére? Vajon megtértetek-e, 
ti, akik az igazságot másoknak tanítjátok? Vajon tibennetek végbement-e ala-
pos, határozott változás? Vajon beleszőttétek-e Krisztust jellemetekbe? E dolog-
ban ne legyetek bizonytalanságban. Vajon az igazság napja felkelt-e és ragyog-e 
lelketekben? Ha igen, akkor tudjátok, ha pedig nem tudjátok, hogy megérte-
tek-e vagy sem, akkor mindaddig egyetlen prédikációt se tartsatok a szószékről, 
amíg nem tudjátok. Hogyan vezethettek lelkeket az élet Forrásához, ha abból 
magatok nem ittatok? Vajon Istennek valóban fiai vagytok-e, vagy pedig csalók? 
Vajon Istennek valóban fiai vagytok-e, vagy pedig csak csalók? Vajon Istennek 
vagy bálványoknak szolgáltak-e? Vajon Isten Lelke átformált-e, vagy pedig még 
mindig holtak vagytok vétkeitekben és bűneitekben? Isten fiának lenni, sokkal 
többet jelent, mint sokan csak álmodják, mert valóban nem tértek meg. Embe-
rek kerülnek a mérlegre, és híjával találtatnak, ha bármely tudott bűnben élnek. 
Isten minden gyermekének kiváltsága, hogy őszinte keresztényi életet élnek, 
percről percre. Hiszen az egész menny oldala mellett áll. Hit által Krisztus lakozik 
szívében.  

A Krisztussal együtt egyesült Lélek, aki eszi az Ő testét és issza az Ő vérét, 
mert elfogadja és él az Isten szájából származó minden igéből, harcolni fog min-
den törvényszegés s minden megkörnyékező bűn ellen. Napról napra fényeseb-
ben világít, napról napra győzelmesebb életet él. Erőről erőre jut, nem pedig 
gyengeségből gyengeségbe.   

Senki se csalja meg önmagát e tekintetben. Ha a szívben büszkeség, önbecs-
lés, uralomvágy, beképzeltség, szentségtelen nagyravágyás, zúgolódás, elége-
detlenség, keserűség, rágalmazás, hazudozás, csalás él, akkor Krisztusnak ott 
nincs helye. Bizonyítékok igazolják, hogy Sátán lelkülete és jelleme uralja, nem 
Jézus Krisztusé, Aki szelíd és alázatos szívű volt. Keresztény jellemmel kell bírno-
tok, amely megállja a helyét. Lehet, hogy jó szándékaitok vannak, jóindulatot 
mutattok, értelmesen hirdetitek az igazságot, de mégsem vagytok alkalmasak 
Isten országára. Jellemetekben értéktelen anyag is van, amely az aranyat érték-
telenné teszi. Nem értétek el a színvonalat. Nem hordozzátok Isten pecsétjét. 
Annak a napnak a tüze megemészt, mert aranyotok értéktelen hamis.   

Akik állítják, hogy hiszik az igazságot, alaposan meg kell térniük, vagy pedig 
elbuknak a próbák napján. Isten népének magas színvonalat kell elérnie. Legyen 
szent nép, megtartásra való nép, választott nemzetség, - jó cselekedetre igye-
kező.  

VÁGYAKOZZATOK SION FELÉ 
Krisztus nem azért halt meg érettetek, hogy a világ fiainak szenvedélyei, íz-

lése, szokásai uraljanak. Nehéz megkülönböztetni egymástól azokat, akik Istent 
szolgálják, s akik nem szolgálják Őt, - mert jellemileg olyan kevés a különbség a 
hívők és a hitetlenek között. Nem szolgálhattok Istennek és a Beliálnak. Isten fiai 
más nemzethez tartoznak, - a tisztaság és szentség birodalmához. Ők a menny 



90 2. TANULMÁNY jAVASOLT OLVASMÁNYA  

nemessége. Isten pecsétje van rajtuk. Ez olyan kézenfekvő és olyan világosan 
látható, hogy éppen ez az ellentét ébreszti fel ellenük a világ ellenségeskedését. 
Aki magát Isten fiának nevezik, felhívom, hogy sose feledje e nagy igazságot, 
nevezetesen azt, hogy Isten Lelkének kell lakoznia bennük, hogy a mennybe 
juthassunk. Itt e földön pedig végezzük Krisztus művét, azért, hogy jogcímünk 
legyen örökkévaló örökségünkre.   

Akikben olyan lenyűgöző, szenvelgő szeretet él férfiak vagy nők felé, azoknak 
bálványuk van, amelyet imádnak, mert szívük szeretetét áldozzák oda. Viszont 
Isten fiainak meggyőző jellegzetessége, mind társaságuk, mind rokonszenvük, 
szeretetük és ragaszkodásuk a menny felé irányul. Érzelmeiteknek, ízléseteknek, 
hajlamaitoknak mi az uralkodó vonása? Hova merre irányul részvétetek, szere-
tetek, társalgástok, vágyatok?  

A dicsőség kapuján csak az léphet be, akinek szíve oda vágyik. Tegyük fel 
magunknak a kérdést: vajon földi dolgokkal foglalkozunk-e? Vajon gondolataink 
tiszták-e? Körül vesz-e a menny légköre? Vagy pedig fertőző miazmákat terjesz-
tünk-e? Vajon olyan asszonyt szeretsz, imádsz, akit szeretned nincs jogod? Hol a 
szíved: Hol a kincsed? Hol van a te Istened? Vajon megmostad-e jellemruhádat, 
megfehérítetted-e a Bárány vérében, vagy pedig beszennyezted jellemruhádat 
erkölcstelenséggel? Az evangélium szolgái tegyék fel maguknak, alkalmazzák 
önmagukra ezeket a kérdéseket! Mindannyian értitek az Írásokat, ámde Isten 
dicsőítése-e az egyetlen célja életeteknek? Vajon komoly és odaadó vagy-e. Is-
tennek szolgálsz-e tisztaságban és szentségben? Kérdezd őszintén: Isten gyer-
meke vagyok-e, vagy nem?" 

Ti vagytok a világ világossága." Milyen hatást gyakorolt Dániel magatartása 
Dáriusra? Dániel tiszta szent életet élt. Isten volt életében az első és legfonto-
sabb. Ha kereszténységed őszinte, akkor jellemedben láthatóvá válik. Mindenki 
felismeri, hogy "Jézussal voltunk." Osztatlan ragaszkodásunk Istené legyen.   

ALAPOS REFORMÁCIÓ SZÜKSÉGES 
Minden gyülekezetünk alapos reformációra szorul. Uralja Isten meggyőző, 

megtérítő ereje a gyülekezetet, legkomolyabban keressétek az Urat, hagyjátok 
el bűneiteket, maradjatok Jeruzsálemben, amíg felruháztattok mennyei erővel. 
Engedjétek, hogy Isten válasszon el a munkára. Tisztítsátok meg lelketeket, az-
által, hogy engedelmeskedtek az igazságnak. Hit, cselekedetek nélkül, megholt 
önmagában. Ne halaszthassátok az előkészület napját. Ne szunnyadjatok készü-
letlen állapotban, hiszen nincs olajotok lámpástok részére. Senki se engedje, 
hogy örök biztonsága véletlentől függjön. Ezt a kérdést ne halasztgassátok, ve-
szélyes bizonytalanságban. Komolyan kérdezzétek magatoktól: Az üdvözültek 
között vagyok-e vagy nem? Megállok-e Isten előtt, vagy nem? Csak akinek keze 
tiszta és szíve is tiszta, állhat meg ama napon. 

>>> vissza a 2. tanulmányhoz
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3. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 134-143. (A FELMAGASZTALT KERESZT, 
TÁVOLI ORSZÁGOKBAN-részlet)

A FELMAGASZTALT KERESZT
Miután Pál hosszabb időt töltött már Antiókhiában az ige szolgálatában, ja-

vasolta munkatársának, hogy újabb misszióútra induljanak. „Visszatérve most” 
– így szólt Barnabáshoz –, „látogassuk meg a mi atyánkfiait minden városban, 
melyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogyan vannak.” (Ap. csel. 15:36)

Pál és Barnabás szívükön viselték mindazok jólétét, akik munkálkodásuk kö-
vetkeztében nemrég fogadták el az evangéliumi igazságot; vágyakoztak tehát 
viszontlátni őket. Pál mindvégig megtartotta a résztvevő gondoskodás jó voná-
sát. Még akkor is, ha előbbi munkahelyeitől távoli misszióterületeken tartóz-
kodott, állandóan szívén hordozta őket, hogy hűségesek maradjanak továbbra 
is, „istenfélelemben vivén véghez megszentelődésüket” (II. Kor. 7:1). Igyekezett 
állandóan segítségükre lenni, hogy önálló és folytonosan fejlődő keresztények 
legyenek, akik a hitben megerősödve és buzgóságtól égve, egész szívvel szente-
lik életüket Istennek és országa fellendítésének.

Barnabás kész volt Pállal útra kelni, azonban azt kívánta, hogy vigyék ma-
gukkal Márkot is, aki újból elhatározta, hogy életét az Úr szolgálatára szenteli. 
Pál ez ellen tiltakozott. „Azt tartá méltónak, hogy ne vegyék maguk mellé azt”, 
aki első misszióútjukon, a szükségben elhagyta őket. Nem volt hajlandó elnéz-
ni Márk gyöngeségét, aki a reá váró otthoni biztonság és kényelem kedvéért 
munkáját otthagyta. Hangsúlyozta, hogy olyan ember, akinek kevés a kitartása, 
alkalmatlan olyan munkára, amely türelmet, önmegtagadást, bátorságot, odaa-
dást, hitet, áldozatkészséget, sőt szükség esetén még az életet is igényli. Pál és 
Barnabás itt olyan éles ellentétbe kerültek egymással, hogy szétváltak. Barna-
bás, meggyőződéséhez híven, Márkot vette maga mellé és „elhajózék Cziprus-
ba; Pál pedig Silást választva maga mellé, elméne, az Isten kegyelmére bízatván 
az atyafiaktól.” (Ap. csel. 15:39–40)

Pál és Silás keresztülutaztak Szírián és Czilicián, ahol erősítették a gyülekeze-
teket és végül Derbébe, majd Listrába érkeztek. Listrában kövezték meg múltkor 
Pált; és mégis újból láthatjuk őt az előbbi veszély színhelyén. Vágyakozott meg-
tudni, hogy azok, akik munkálkodása következtében fogadták el az evangéliu-
mot, miként állták ki a próbák iskoláját. Nem csalódott, mert úgy tapasztalta, 
hogy a listrai hívők a heves ellenállás dacára is kitartottak.

Itt találkozott Pál újból Timótheussal, aki tanúja volt a Listrában tett első lá-
togatása alkalmával átélt szenvedéseinek. Az a benyomás, amelyet Timótheus 
akkor szerzett, idővel elmélyült, úgyhogy ő is kötelességének érezte, hogy életét 
teljesen Isten szolgálatának szentelje. Szívében összekapcsolódott Pállal, és arra 
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vágyott, hogy segítségül legyen az apostolok munkájában, mihelyt arra alkalom 
kínálkozik.

Pál munkatársa, Silás, kipróbált és a jövendőmondás lelkével megáldott mun-
kás volt ugyan, de a tennivalók annyira felszaporodtak, hogy szükségesnek mu-
tatkozott több munkás előkészítése a szolgálatra. Pál felismerte Timótheusban 
azt a férfit, aki szent tisztségnek tekinti a prédikátori hivatást, és a szenvedések-
től, sőt üldözésektől sem riad vissza; ezen kívül mindig kész volt a kioktatást is 
elfogadni. Mindezek ellenére, az apostol mégsem merte Timótheusnak, a ta-
pasztalatlan ifjú kiképzésének felelősségét magára vállalni addig, míg jelleméről 
és előéletéről teljes bizonyosságot nem szerzett.

Timótheus atyja görög, anyja zsidó származású volt. Kicsi korától kezdve taní-
tást nyert a Szentírásból. Szülei házában mélységes és józan vallásos élet folyt. 
Anyjának és nagyanyjának az élő Isten igéjébe vetett hite mindig arra intette, 
hogy mily nagy boldogság Isten akaratát teljesíteni. Isten igéje volt a zsinórmér-
ték, amely szerint Timótheust ez a két istenfélő nő nevelte. A tőlük nyert tanítá-
sok hatása és ereje őrizte meg Timótheust, hogy beszéde és jelleme őszinte és 
tiszta maradt; sőt a környező gonosz befolyások sem szennyezték be. Így mun-
kálkodott együtt otthon a család Istennel, hogy előkészítsék őt felelősségteljes 
tisztségeinek betöltésére.

Pál látta, hogy Timótheus kitartó és őszinte. Társául választotta tehát mun-
kájához utazásai alatt. Akik Timótheust gyermekkorában oktatták, abban a ju-
talomban részesülhettek, hogy a gondosan nevelt gyermeket a nagy apostol-
lal bensőséges, szoros kapcsolatban láthatták. Timótheus ifjú volt még, amikor 
Isten tanítónak választotta; s éppen a korai kiképzés következtében életelvei 
olyan szilárdak voltak, hogy bátran betölthette helyét az apostol mellett. Noha 
fiatal volt még, de a reábízott felelősségeket keresztényi alázattal viselte.

Pál óvatosságból ajánlotta Timótheusnak a körülmetélkedést. Nem mintha 
Isten kívánná ezt, hanem hogy elhárítsák az utolsó akadályt is, ami a zsidó-
kat visszatarthatná attól, hogy Timótheus prédikátori tisztségét elismerjék. Az 
apostolt sokoldalú tevékenysége arra kényszerítené, hogy városról városra és 
különböző országokba utazzon, és így sokszor a zsinagógákban és egyéb gyüle-
kezési helyeken prédikálta Krisztust. Ha azután kiderülne, hogy egyik munkatár-
sa körülmetéletlen, munkáját a zsidók előítélete és vakbuzgósága nagyon aka-
dályozhatná. Az apostol mindenütt határozott ellenállást vagy heves üldözést 
várhatott. Ő azonban mind zsidó testvéreit, mind a pogányokat az evangélium 
ismeretére akarta eljuttatni, és így igyekezett, amennyiben hitével összeegyez-
tethette, hogy az ellenállás minden ürügyét eloszlassa. Noha iparkodott a zsi-
dós előítéletnek élét venni, mégis hitte és tanította, hogy a körülmetélkedés mit 
sem jelent, ellenben Krisztus evangéliuma: minden.

Pál szerette Timótheust, mint „igaz fiamat a hitben.” (I. Tim. 1:2). A nagy 
apostol gyakran vizsgáztatta fiatalabb kísérőjét, amennyiben bibliai pontokra 
vonatkozó kérdéseket tett fel neki; és miközben helységről helységre utaztak, 
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gondosan kioktatta, hogyan végezhet eredményes munkát. Pál és Silás mindig 
azon fáradoztak a Timótheussal való érintkezésükben, hogy lelkében az evangé-
lista munkájának szent és komoly hivatásáról már életre keltett benyomásokat 
mindjobban elmélyítsék.

Timótheus viszont állandóan tanácsért és tanításért fordult Pálhoz. Nem 
engedte, hogy pillanatnyi benyomásai vezessék, hanem higgadtan és nyugodt 
megfontoltsággal cselekedett. Minden lépésénél feltette e kérdést: Vajon Isten 
útja-e ez? A Szentlélek munkálkodhatott benne, és építhette szent templommá, 
amelyben Isten lakozik.

Ha a Biblia tanításait megvalósítjuk a mindennapi életben, akkor annak mély 
és maradandó hatása jellemünkben megnyilvánul. Timótheus ezeket a tanokat 
megtanulta és gyakorolta is. Nem volt ugyan rendkívüli, fényes tehetség; de 
munkája értékes volt, mert képességeit a Mester szolgálatára szentelte. Hitbeli 
tapasztalatainak mélységével tűnt ki hittestvérei közül, és ez biztosított befo-
lyást számára.

Akik lelkekért munkálkodnak, szükséges, hogy Istennek mélyebb, teljesebb 
és világosabb ismeretére jussanak. Ezt csupán közönséges erőfeszítésekkel el-
érni nem lehet. Minden erejüket a Mester szolgálatába kell állítaniuk. Hivatásuk 
magasztos és szent; és ha jutalmul lelkeket nyernek, Istenhez kell ragaszkodniuk, 
és naponként kell erőt nyerniük az áldások forrásából. „Mert megjelent az Isten 
idvezítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagad-
ván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül 
éljünk a jelenvaló világon, várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek 
és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését; aki önmagát adta 
mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önma-
gának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.” (Tit. 2:11–14)

Mielőtt Pál és társai új területekre indultak volna, meglátogatták azokat a gyü-
lekezeteket, amelyeket Pisadiában és annak környékén alapítottak. „És amint ál-
talmentek a városokon, meghagyák nekik, hogy tartsák meg a rendeléseket, me-
lyeket végeztek a Jeruzsálemben lévő apostolok és vének. A gyülekezetek azért 
erősödének a hitben, és gyarapodónak számban naponként.” (Ap. csel. 16:4–5)

Pál apostol fokozott felelősséget érzett azokért a lelkekért, akik munkálko-
dása következtében tértek meg. Mindenekelőtt azt kívánta, hogy hűségesek le-
gyenek, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján: „nem futottam hiába, sem 
nem fáradtam hiába” (Gal. 2:16). Aggódott munkája eredményéért. Úgy érezte, 
hogy még saját üdvössége is veszélyben forogna, ha kötelességét nem teljesí-
tené, és ha a gyülekezet nem dolgozna együtt vele a lélekmentés munkájában. 
Tudta, hogy a prédikáció nem elegendő a hívők kiképzésére, hogy az élet igéjét 
hirdethessék. Tudta, hogy „szabályra új szabály, parancsra új parancs” követke-
zik; „itt egy kicsi, ott egy kicsi” (Ésa. 28:10; Elberf. ford.). Így kell kioktatni őket az 
Úr művében való tevékenykedésre.

Általános és egyetemes törvény, hogy az Istentől nyert erők és képességek 
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elsatnyulnak, elvesznek, ha azokat nem használják. Így az igazság is elveszti él-
tető erejét, gyógyító hatalmát, ha nem élik ki és nem közlik másokkal. Ettől félt 
az apostol is, hogy esetleg nem sikerül neki mindenben „kiábrázolni a Krisztust”. 
A mennyek országába vetett reménysége elborult, ha arra gondolt, hogy esetle-
ges hibája folytán a gyülekezet az isteni jelleg helyett inkább az emberinek pe-
csétét hordaná. Minden tudása, szónoki képessége, csodatételei, az örök dolgok 
szemlélése – amikor elragadtatott a harmadik mennybe –, mindez nem segíte-
ne, ha akikért dolgozott, munkájában való hűtlensége miatt elveszítenék Isten 
kegyelmét. Ezért mind szóban, mind levélben kérte azokat, akik elfogadták Krisz-
tust, „hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az 
elfordult és elvetemedett nemzetség közepette..., mint csillagok e világon”, akik 
„az életnek beszédét tárják eléjük” (Fil. 2:15–16).

Istennek minden őszinte szolgája súlyos felelősséget hord a gondjaira bízott 
hívők lelki fejlődéséért és minden vágya, hogy Isten munkatársai legyenek. Felis-
meri, hogy a gyülekezet fejlődése jórészt az Istentől rábízott munka lelkiismere-
tes elvégzésétől függ. Arra gondol, hogy minden új tag újabb eszköz a megváltás 
tervének megvalósítására; ezért komolyan és fáradhatatlanul igyekszik a hívők-
ben vágyat ébreszteni, hogy lelkeket nyerjenek meg Krisztus számára.

Miután Pál és Silás meglátogatták a Pisidiában és annak közeli határain fekvő 
gyülekezeteket, Timótheussal együtt keresztülhaladtak „Frigia és Galácia tarto-
mányán”, ahol nagy erővel hirdették az üdv örömhírét. Galata lakói bálványimá-
dók voltak, de amikor hallották az apostolok prédikációit, örömmel elfogadták 
az üzenetet, amely szabadulást ígért a bűn rabságából. Pál és munkatársai a hit 
általi megigazulást hirdették nekik, melyet Krisztus engesztelő halála szerzett. 
Úgy szemléltették Krisztust, mint aki látta a bukott emberiség tehetetlen állapo-
tát, és lejött a földre, hogy mindenkit megváltson; amennyiben Isten törvénye 
iránti engedelmes életet élt és büntetésüket engedetlenségük miatt Magára 
vette. Ezután a kereszt fényében sokak lelkében felderengett az Atya szereteté-
nek nagysága, akik előbb az igaz Istenről mit sem tudtak.

Ily módon tanították a galatabelieknek az igazság alaptételeit Istenről, az 
Atyáról és „a mi Urunk Jézus Krisztusról, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy 
kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból az Istennek és a mi Atyánknak 
akarata szerint.” Hallás által jutottak hitre, vették Isten Lelkét és lettek „Isten fiai 
a Krisztus Jézusban való hit által.” (Gal. 1:4; 3:2, 26)

Pál olyan életmódot folytatott Galáciában, hogy később elmondhatta: „Le-
gyetek olyanok, mint én... kérlek titeket” (Gal. 4:12). Ajkait az oltárról származó 
égő tűz érintette. Emellett képes volt minden testi gyengeséget leküzdeni, és Jé-
zust úgy mutatta be, mint a bűnös egyedüli reménységét. Aki hallotta őt, tudta, 
hogy Jézussal volt együtt. A magasságból származó erővel felövezve, lelki dolgo-
kat lelkileg ítélt meg, és Sátán erődítményeit lerontotta. Szívek törtek meg, ha 
vázolta Isten szeretetét, ahogyan egyszülött Fiának feláldozása által megnyilvá-
nult. Többeket késztetett erre a kérdésre: mit is kell tennem, hogy üdvözüljek?
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Az evangélium hirdetésének ez a módja jellemezte az apostol munkáját a 
pogányok között töltött ideje alatt. Állandóan a golgotai keresztet tárta eléjük. 
Későbbi élményei folyamán elmondhatta: „Mert nem magunkat prédikáljuk; 
hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. 
Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot 
a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való vilá-
goltatása végett.” (II. Kor. 4:5–6)

Isten ama szolgái, akik a kereszténység első szakában az elbukott világnak az 
üdvösség örömhírét hirdették, nem engedték meg, hogy a megfeszített Krisztus-
ról szóló beszédüket az önfelmagasztalásnak csak egyetlen gondolata is elhomá-
lyosítsa. Nem kívántak sem hatalmat, sem elsőbbséget. Önmagukat elrejtve az 
Üdvözítőben, dicsőítették a megváltás nagy tervét és Krisztus életét; e terv kez-
deményezőjét és befejezőjét. Krisztus, aki „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” 
volt tanaik súlypontja.

Ha napjainkban Isten igéjének tanítói jobban felmagasztalnák Krisztus ke-
resztjét, munkájuk sokkal eredményesebb volna. Ha a bűnösöket rávezethet-
nénk, hogy vágyakozó tekintettel nézzenek fel a keresztre; ha csak egyszer meg-
láthatnák a megfeszített Krisztust, akkor felismernék az isteni irgalom mélységét 
és a bűn szörnyű terhét.

Krisztus halála: Isten nagy szeretetének bizonyítéka, üdvösségünk záloga. A 
kereszténytől megvonni a keresztet, annyit jelentene, mint kioltani a napot az 
égen. A kereszt közelebb visz bennünket Istenhez és kiengesztel Vele. Az atyai 
szeretet gyöngéd részvétével tekint Isten az Ő Fiának gyötrelmeire, amelyeket 
elszenvedett azért, hogy az embereket megmentse az örök haláltól. Bennünket 
pedig elfogad szeretett Fiában.

A kereszt nélkül nem lehetne az embernek közössége az Atyával. Minden re-
ménységünk Benne gyökerezik. Róla sugárzik az Üdvözítő szeretetének fénye, 
és ha a bűnös a kereszt tövéből felnéz arra, aki megmentéséért meghalt, teljes 
örömmel örvendhet, mert bűnei megbocsáttattak. Hittel térdelve a kereszt alá, 
eléri azt a legmagasabb helyet, amelyet ember a földön elérhet.

A kereszt által tudjuk, hogy az Atya végtelen szeretettel szeret bennünket. 
Csodálhatjuk-e, hogy Pál így kiáltott fel. �Nekem pedig ne legyen másban di-
csekvésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében.� (Gal. 6:14) Kiváltsá-
gunk, hogy dicsekedjünk a kereszttel; kiváltságunk, hogy magunkat teljesen át-
adjuk annak, aki önmagát odaadta érettünk. Arcunkon a Golgotáról áradó fény 
sugaraival mehetünk embertársaink közé, hogy közvetítsük a világosságot azok 
számára, akik még a sötétségben vergődnek.

TÁVOLI ORSZÁGOKBAN-részlet
Immár elérkezett az ideje, hogy az evangéliumot Kis-Ázsia határain túl is hir-

dessék. Pál és munkatársai számára megnyílt az út, hogy átmenjenek Európába 
is. Troásban, a Földközi-tenger partján „éjszakai látás jelenék meg Pálnak: egy 



96 3. TANULMÁNY jAVASOLT OLVASMÁNYA  

macedón férfiú állt előtte, kérve őt és ezt mondva: Jer által Macedóniába, és 
légy segítségül nékünk!” (Ap. csel. 16:9)

E meghívás parancsszó volt és nem tűrt halasztást. „Mihelyt pedig a látást 
látta” – magyarázza Lukács, aki elkísérte európai útjára Pált, Silást és Timótheust 
–, „azonnal igyekezénk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott min-
ket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Elhajózván azért Troásból, 
egyenesen Samothrákéba mentünk és másnap Neápolisba; onnét pedig Filippi-
be, mely Macedónia azon részének első gyarmatvárosa.” (Ap. csel. 16:10–12)

Lukács így folytatja: „És szombatnapon kimenének a városon kívül egy folyó-
víz mellé, hol az imádkozás szokott lenni; és leülvén, beszélgeténk az asszonyok-
kal. És egy Lidia nevű Thiatira városbeli bíborárus asszony, ki féli vala az Istent, 
hallgata reánk. Ennek az Úr megnyitá szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket 
Pál mond vala.” (Ap. csel. 16:13–14) Örömmel elfogadta az igazságot, házanépé-
vel együtt megtért és megkeresztelkedett. Azután kérte az apostolokat, fogadják 
el az ő házát tartózkodásuk helyéül.

Miközben a kereszt hírnökei munkájukra mentek, egy szolgálóleány követte 
őket, akiben a jövendőmondás lelke élt, és ez állandóan kiáltozta: „Ezek az em-
berek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az idvességnek útját hirdetik. 
Ezt pedig több napon át mívelte.” (Ap. csel. 16:17–18)

Ez a szolgálóleány Sátánnak különleges eszköze volt, aki jövendőmondásai-
val nagy hasznot hajtott gazdáinak. Befolyásával nagyban előmozdította a bál-
ványimádás terjedését. Sátán jól tudta, hogy most birodalmába törnek be, te-
hát ezen eszközhöz folyamodott, hogy Isten munkájának ellenálljon. Azt remélte 
ugyanis, hogy bölcseleteit belevegyítheti azokba az igazságokba, amelyeket az 
evangélium hírnökei hirdetnek. A leány dicsérete, ajánlata csak ártott az igazság 
ügyének, mert elvonta az emberek figyelmét és gondolatait az apostolok tana-
itól. Az evangéliumot rossz hírbe hozta, mivel sokan arra a gondolatra jutottak, 
hogy ezen férfiakat, akik Isten Lelke és ereje által szóltak, ugyanaz a lélek vezeti, 
mint Sátán ama követét.

Az apostolok egy ideig tűrték ezt az ellenkezést, de azután Pál, a Szentlélek 
indítására megparancsolta a gonosz léleknek, hogy távozzon a szolgálóleányból. 
Rögtöni elnémulása bizonyítéka volt annak, hogy az apostolok Isten szolgái; sőt 
a démon is azoknak ismerte el őket, mivel azonnal engedelmeskedett paran-
csuknak.

Amikor a leány megszabadult a gonosz lélektől és értelme ismét megtisz-
tult, elhatározta, hogy Krisztus követőjévé lesz. Ekkor azután gazdái kezdtek el 
aggodalmaskodni elveszett jövedelmük miatt. Látták, hogy minden reményük 
szertefoszlik; jövedelmet jövendőmondásaiból és jóslataiból többé nem szerez-
hetnek, és hogy bevételi forrásuk csakhamar teljesen kiapad, ha az apostolok 
továbbra is folytathatják evangéliumi munkájukat.

A városban többen részesedtek a sátáni szemfényvesztéssel szerzett pénz-
ből, és mert féltek az olyan hatalom befolyásától, amely működésüket végleg 
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megszüntetné, éktelen kiáltozásba kezdtek Isten szolgái ellen. Végül az apos-
tolokat a hatóság elé hurcolták és megvádolták őket: „Ezek az emberek zsidó 
létükre megháborítják a mi városunkat, és olyan szertartásokat hirdetnek, me-
lyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mivelhogy rómaiak 
vagyunk.” (Ap. csel. 16:20–21)

A tömegen őrült izgalom tört ki. Rátámadtak az apostolokra. A csőcselék fe-
lülkerekedett; letépték a tanítványok felsőruháit – a hatóság embereinek bele-
egyezésével, akiknek parancsára meg is vesszőzték őket. „És miután sok ütést 
mértek rájuk, tömlöcbe veték őket, megparancsolva a tömlöctartónak, hogy 
gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén, veté őket a belső tömlöcbe, 
és lábaikat kalodába szorítá”. (Ap. csel. 16:23–24)

Az apostolok abban a gyötrelmes helyzetben, amelybe belekényszerítették 
őket, borzalmas kínokat szenvedtek; mindazáltal nem lázadoztak. Sőt ellenke-
zőleg, a börtöncella legmélyebb sötétjében és vigasztalanságában egymást bá-
torították énekkel és imával. Dicsérték és dicsőítették Istent, mivel méltónak 
találta őket, hogy szent ügyéért gyalázatot szenvedjenek. Szívük felvidult; fel-
olvadt Megváltójuk műve iránti mély és forró szeretetben. Pál visszaemlékezett 
Krisztus követőinek üldözésére, amelynek véghezvitelében a gonosz eszköze 
volt. Örvendezett, hogy szemei megnyíltak, hogy immár lát, és szíve most már 
érezheti a dicsőséges igazságok átalakító hatalmát.

A többi fogoly csodálkozva hallgatta a belső tömlöcből kicsendülő énekeket 
és imákat. Ebből a komor cellából eddig csak kiáltozások és sóhajok, károm-
kodások és esküdözések zavarták az éjszaka csendjét; még sohasem hallottak 
onnan imákat és dicsénekeket felhangzani. Az őrök és foglyok csodálkozva kér-
dezték egymástól: vajon kik lehetnek ezek az emberek, akik noha megkínozták 
őket, hideget és éhséget szenvednek, de mégis vidámak és lelkesek?

>>> vissza a 3. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmánya 

BIZONYSÁGTÉTELEK, 9. KÖTET, 43-48. (KOMOLY ERŐFESZÍTÉSRE VAN 
SZÜKSÉG)

Krisztus megbízott szolgáinak a Lélek hatalmával kell bizonyságot tenni ve-
zetőjükről. Minden igyekezetüket jellemezze a Megváltó bűnösök megmentése 
utáni vágya. Vegyük át a Jézustól jövő kegyelemteljes meghívást, s hangoztas-
suk az egész világon: „Aki kívánja az élet vizét, igyék ingyen.” (Jelenések 22:17.) 
A gyülekezetnek hívogatni kell: Jöjj el. Vessük be Krisztus oldalán a gyülekezet 
minden erejét. Krisztus követői egyesült, erős igyekezettel hívják föl a világ fi-
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gyelmét a Biblia gyorsan beteljesedő jövendöléseire. A hitetlenség, valamint a 
lélek halhatatlansága tanításának számos válfaja egyre erősebben veti meg a 
lábát a világon. A nagy világosságban részesültek hidegek, és hűtlenek legyenek 
talán?

A nyomorúság idejének közvetlen küszöbén, és nem is álmodott nehézsé-
gek előtt állunk. A mélység hatalma háborúba vezeti az embereket a menny 
ellen. Emberek szövetkeznek Sátán eszközeivel Isten törvényének hatástalanítá-
sára. A föld lakosai gyorsan válnak olyanná, mint Noé napjainak emberei, akiket 
elsöpört az özönvíz, és mint Sodoma lakosai, akiket a mennyből alászállt tűz 
emésztett meg. Sátáni hatalmasságok tevékenykednek, s elterelik a figyelmet 
az örök valóságokról. Az ellenség úgy intézi a dolgokat, hogy megfeleljenek cél-
jainak. A férfiak és nők gondolatait a világi ügyek, játékok és a napi divat köti 
le. Szórakozás és haszontalan olvasmányok ködösítik ítélőképességüket. Hosszú 
sorok róják az örök romlásba vezető széles utat. Az erőszakkal, kicsapongással 
és részegséggel teli világ a maga oldalára téríti az egyházat. Az igazság mértékét 
– Isten törvényét – hatályon kívülinek hirdetik.

Ma, a mindent elsöprő bűnözés idején, a minden élet forrásából eredő új 
életnek kell birtokba venni azokat, kiknek szíve Isten szeretetével teljes. Menje-
nek, és nagy hatalommal hirdessék a megfeszített és föltámadt Üdvözítő üzene-
tét. Buzgón és fáradhatatlanul törekedjenek a lelkek megmentésére. Példájuk 
tegyen mély benyomást a jóra a körülöttük élő emberek körében. Tekintsenek 
veszteségnek mindent, kivéve Urunk Jézus Krisztus ismeretének kiválóságát.

Adjuk át magunkat a mélységes komolyságnak. Ébresszük fáradhatatlan te-
vékenységre szunnyadó erőnket. Megszentelt életű munkások menjenek, tisz-
títsák meg a király országútját, és új területeken arassanak győzelmet. Testvé-
reim, testvérnőim, nem fáj a szívetek, hogy naponta emberek szállnak sírjukba 
figyelmeztetés nélkül, megmentetlenül, mit sem tudva szükségükről az örök 
életre; hogy a világnak nemsokára az Úr elé kell állnia áthágott törvénye fölött? 
A mennyei angyalok csodálkoznak, hogy akik évek óta ismerik az igazságot, nem 
vitték, nem viszik el az igazság fáklyáját a föld sötét helyeire.

A megváltáshoz szükséges végtelen áldozat mutatja, hogy a bűn rémségesen 
rossz. Isten kitörölhette volna a teremtésnek ezt az undorító foltját, ha a bűnöst 
egyszerűen elsöpörte volna a föld színéről. De „úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta oda; hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” (János 3: 16.) Miért nem törekszünk hát jobban? Miért tétlenek oly 
sokan? Akik vallják, hogy szeretik Istent, miért nem igyekeznek fölvilágosítani 
szomszédjaikat és ismerőseiket, hogy ne vegyék semmibe, többé a nagyszerű 
mentést?

A RÉSZVÉT HIÁNYA
A mai hitvalló mindig lehetőséget talál, hogy Istenért tevékenykedjék. Amer-

re jár, jó illatot hordoz magával. Egészséges légkör veszi körül. Jól rendezett 
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életének és istenfélő társalgásának szépsége hitet, reményt és bátorságot kelt 
másokban. A keresztények körében félelmetes hiányát látjuk a veszendő lelkek 
iránti részvétnek, melyet pedig érezniük kellene. Ha szívünk nem dobban együtt 
Krisztus szívével, hogyan érthetjük meg a munka szentségét és fontosságát, me-
lyet a következő szavakkal bízott ránk: „Vigyázzatok a lelkekre, mert számot kell 
adnotok róluk?” Emlegetjük a keresztény lélekmentést, de átérezzük-e Krisztus 
gyöngéd szívének emberek üdvössége utáni vágyát?

Az Üdvözítő fáradhatatlan munkálkodott. Nem mérte órával munkáját. Idejét, 
szívét, erejét az emberek javára fordította. Egész napokat szentelt tevékenység-
re, egész éjszakákat töltött imával, hogy elég erős legyen szembeszállni körmön-
font ellenfelével, annak összes ámító cselekedete terén, s végezni az emberek 
fölemelésének és visszaállításának munkáját.

Aki szereti Istent, nem méri munkáját nyolc órás rendszerrel; mindig dolgozik, 
sosincs szolgálaton kívül. Jót tesz, ha alkalom kínálkozik. Mindenhol, mindenkor 
alkalmat talál Istenért fáradozni. Édes illatot hordoz magával, bárhol legyen is. 
Épületes, áldásos légkör veszi körül lelkét. Jól rendezett élete és istenfélő maga-
viselete hitet, reménységet és bátorságot ihlet másokban

A szív hittérítőire van szükség. A neki-neki rugaszkodó igyekezet alig használ 
valamit. Hívjuk föl az emberek figyelmét. Vegyük nagyon komolyan a dolgot.

A lélekmentést támadó hadviseléssel vigyük előre az ellenállás, veszélyek, 
veszteség és emberi szenvedés közepette. Valamelyik csatában, amikor a tá-
madó erők ezredeit visszaverte az ellenség, a sereg visszavonulásakor a zászlós 
helyén maradt. A százados kiáltott neki, hogy hozza hátra a zászlót, de a zászlós 
visszakiáltott: A katonákat hozza a zászlóhoz. Ez a föladat hárul minden hű zász-
lóvivőre. Hívja a zászlóhoz az embereket. Az Úr teljes szívünket kéri. Mindnyájan 
tudjuk, hogy sok keresztény bűne, hogy hiányzik belőlük a bátorság és erő, hogy 
magukat és társaikat előre hozzák a zászlóhoz.

Mindenünnen hangzik a macedóniai kiáltás: Gyertek át és segítsetek rajtunk! 
Isten területeket nyitott meg, s ha az emberi eszközök együttműködnének az 
isteni eszközökkel, sokakat megnyernének az igazságnak. Isten hitvalló népe 
azonban alszik rábízott munkája fölött, s az Úr üzenetet üzenet után küldött, 
hogy fölrázza népünket, tegyenek valamit, s most tegyék. Ámde a fölhívására, 
hogy kit küldjek el? – csak kevesen felelték: „Itt vagyok én, küldj el engem.”

Ha a gyülekezet letörli nevéről a lustaság és hanyagság szégyenét, az Úr Lelke 
nyilvánul majd meg kegyesen rajta. Isten hatalma nyilvánvaló lesz. A gyülekezet 
látni fogja a seregek Urának gondviselő tevékenységét. Az igazság világossága 
tiszta, erős sugarakban tör majd elő, s akár az apostolok idején, sok lélek fordul 
a hamisságtól az igazsághoz. Az Úr dicsősége világítja majd be a földet.

A mennyei angyalok régóta várják, hogy az emberi eszközök – a gyülekezet 
tagjai – együttműködjenek velük. Rátok várnak. A mező olyan nagy, a terv oly 
átfogó, hogy szolgálatra késztet minden megszentelt szívet, az isteni hatalom 
eszközeként.
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A mélység hatalma is tevékeny. Míg Isten kegyelmi művének eszközei meg-
szentelt életű emberként dolgoznak, Sátán is munkába állítja eszközeit. Alattva-
lójává tesz mindenkit, aki elfogadja ellenőrzését. Sok úr lesz, és sok isten. Föl-
harsan majd a kiáltás: Krisztus itt van, Krisztus ott van! Mindenhol Sátán mély 
csapdái látszanak majd, hogy eltereljék a férfiak és nők figyelmét jelen köteles-
ségükről. Jelek és csodák történnek. De a hit föl fogja ismerni ebben a nagy és 
félelmetes jövőt, és az Isten népére váró diadalok előhírnökét.

Munkálkodjatok, Ó, munkálkodjatok! Függesszétek tekinteteteket az örök-
kévalóságra. Ne feledjétek, hogy meg kell szentelnetek minden erőtöket. Nagy 
munka vár ránk. Őszinte ajkakról szálljon az ima: „Isten könyörüljön rajtunk és 
áldjon meg minket: világosítsa meg az ő orcáját rajtunk, hogy megismerjék a föl-
dön a te utjaidat, s minden népek között a te szabadításodat.” (Zsoltár 67:2,3.)

Akik csak korlátolt mértékben ugyan, de megértik, mit jelent számukra és 
embertársaiknak a megváltás, hittel járnak majd, s bizonyos mértékig meg-
értik az emberiség roppant szükségletét. szívük szánalommal telik el, mikor 
látják világunkban a széleskörű nyomorúságot, a sokaságok nyomorúságát, 
akik a rémítő kárhozat árnyékában élnek, melyhez képest a testi szenvedés 
semmivé törpül.

A gyülekezet tagjai ne feledjék, hogy a gyülekezet névsorán szereplésük nem 
menti meg őket. El kell nyerniük Isten jóváhagyását; hogy olyan munkások ők, 
akiknek nem kell szégyenkezniük. Napról napra építsék jellemüket Krisztus uta-
sításai szerint. Lakozzanak őbenne, s szüntelen gyakorolják belé vetett hitüket. 
Így növekednek meglett emberré Krisztus teljességének mértékében; egészsé-
ges, derűs, hálaadó keresztényekké, akiket Isten tisztább, egyre tisztább vilá-
gosságra vezet. Ha nem ez a tapasztalatuk, azok között lesznek, akiknek hangja 
keserű siránkozással fog fölszállni. „Az aratás elmúlt, a nyár véget ért, de lelkem 
nem menekült meg. Miért is nem menekültem az erősséghez? Miért játszottam 
lelkem üdvösségével, miért vetettem meg a kegyelem Lelkét?”

„Közel van Úr napja, közel bizony, hamarosan elérkezik.” (Sofóniás 1:4.) Vi-
seljük az evangélium saruját, hogy bármely pillanatban menetre készen álljunk. 
Minden óra, minden perc értékes. Nincs időnk önző, bűnös kielégülésre. Körü-
löttünk mindenfelé lelkek pusztulnak el bűneikben. Minden nap irányítsuk az 
embereket Isten Bárányához, aki elveszi a világ bűnét.

„Álljatok készen, mert az Emberfia abban az órában jön, amikor nem is gon-
doljátok.” Ne térjetek nyugovóra, míg be nem vallottátok bűneiteket. Így tet-
tünk 1844-ben, mikor az Úr eljövetelére vártunk. Közelebb állunk ma a fontos 
eseményhez, mint amikor hinni kezdtünk. Azért ti is álljatok készen, reggel, este 
és délben, hogy mikor elhangzik a kiáltás: „Jön a vőlegény, menjetek ki elébe!” 
álomból riadva is megigazított, és égő lámpával köszönthessétek.

>>> vissza a 3. tanulmányhoz
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4. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 143-146. (TÁVOLI ORSZÁGOKBAN-részlet)

A város helytartói időközben azzal a jóleső érzéssel tértek otthonukba, hogy 
gyors és határozott intézkedésükkel egy felkelést sikerült elnyomniuk. Hazafelé 
menet, útközben azonban hallottak további részleteket azon férfiak jelleméről 
és működéséről, akiket megvesszőztek és börtönbe zárattak. Látták azt az asz-
szonyt, aki a sátáni befolyás alól felszabadult, és igen csodálkoztak arckifejezé-
sének és magaviseletének változásán. Sok bajt és nehézséget okozott azelőtt a 
városnak, most azonban csendesen és békésen viselkedett. Amikor tehát ráesz-
méltek, hogy a római törvények által előírt szigorú büntetést valószínűleg két 
ártatlan emberen hajtották végre, önmaguk felett bosszankodtak és elhatároz-
ták, hogy másnap reggel elrendelik a foglyok titkos elbocsátását. Hogy pedig 
a csőcselék támadásaitól és erőszakosságától megvédjék őket, fedezet mellett 
kísértetik majd ki a városból.

Míg azonban az emberek egyrészt kegyetlenek és bosszúállók, másrészt pe-
dig bűnösen felületesek voltak a reájuk háruló felelősséggel szemben, Isten nem 
feledkezett meg szolgáiról, hogy kinyilvánítsa kegyelmét irántuk. Az egész meny-
ny osztozott a Krisztusért szenvedők sorsában. Angyalok jöttek alá a mennyből a 
börtön meglátogatására. Lépéseik alatt megrengett a föld. A nehéz reteszekkel 
lezárt börtönajtók felpattantak, a láncok és a béklyók lehullottak a foglyok keze-
iről és lábairól. Fénylő világosság árasztotta el a börtönt.

A börtönőr ámulva hallgatta a fogoly apostolok imáit és énekeit. Amikor 
bekísérték őket, látta dagadt és vérző sebeiket; lábaikat pedig ő maga tétette 
kalodába. Azt várta, hogy gyötrelmes sóhajok és káromkodások fognak majd 
elhangzani, azonban ehelyett dicsénekeket és imákat hallott. Ezen hangokat fi-
gyelve merült álomba, amelyből hirtelen földrengés moraja és a tömlöcajtók 
csikorgása rázta fel.

Álmából felocsúdva, rémülten látta, hogy az összes börtönajtók tárva-nyitva 
állnak. Félelem fogta el a foglyok elmenekülése miatt. Visszaemlékezett, hogy 
Pált és Silást milyen nyomatékosan bízták őrizetére; bizonyos volt felőle, hogy 
látszólagos mulasztását életével kell megfizetnie. Kétségbeesésében jobbnak 
látta, ha saját kezével vet véget életének, minthogy szégyenletes kivégzésére 
várjon. Kardját kivonta, és már éppen készült az öngyilkosságra, amikor Pál bá-
torítóan odakiáltott neki: „Semmi kárt ne tégy magadban; mert mindnyájan itt 
vagyunk.” (Ap. csel. 16:28) A foglyokat Isten ereje tartotta vissza; ezzel az erővel 
egyedül Pál, a fogolytárs rendelkezett, aki tudta, hogy még mindenki a helyén 
tartózkodik.

A börtönőr szigorú bánásmódja az apostolokkal szemben, nem váltott ki ha-
ragot Pál és Silás részéről, mert őket nem a bosszúállás, hanem Krisztus Lelke 
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uralta. Szívük Krisztus szeretetével volt telve, és nem volt abban gyűlölet.
A börtönőr leeresztette kardját, világosságot kért, és besietett a börtön bel-

sejébe. Látni akarta, milyenek azok a férfiak, akik a rájuk mért kegyetlenséget 
szívességgel viszonozzák. Az apostolokhoz érve, lábaikhoz vetette magát és bo-
csánatért esedezett. Azután kivitte őket az udvarra és megkérdezte tőlük: „Ura-
im, mit kell nékem cselekednem, hogy idvezüljek?” (Ap. csel. 16:30)

Reszketett annak láttán, hogy Isten haragja miként nyilvánult meg a föld-
rengésben; és arra a gondolatra, hogy a foglyok elmenekülése miatt önkezével 
akart véget vetni életének. Azonban ezek a dolgok most már igen jelentékte-
lennek látszottak előtte, ahhoz az új, megdöbbentő félelemhez viszonyítva, 
amely lelkét nyugtalanította; és ahhoz a vágyhoz viszonyítva, hogy elnyerje azt 
a nyugalmat és örömet, amelyet az apostolok a szenvedések és megkínzatás 
közepette tanúsítottak. Arcukon felismerte a menny világosságát. Azt is tudta, 
hogy Isten csodálatos módon lépett közbe, hogy életüket megvédje. Félelme-
tes erővel tódultak emlékezetébe a megszállt asszony szavai: „Ezek az embe-
rek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az idvességnek útját hirdetik.” 
(Ap. csel. 16:17)

Mélységes alázattal kérte az apostolokat, hogy mutassák meg neki az Élet út-
ját. „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe”– 
felelték neki. „És hirdeték néki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, kik az ő házánál 
valának.” (Ap. csel. 16:31–32) A börtönőr ezután kimosta az apostolok sebeit, 
és szolgált nekik. Majd egész házanépével együtt megkeresztelkedett. A börtön 
minden egyes foglyára megszentelő befolyás áradt; minden szív megnyílt, és 
valamennyien áhítattal hallgatták az apostolok által hirdetett igazságokat. Meg 
voltak győződve arról, hogy az az Isten, akit e férfiak szolgáltak, csodálatos mó-
don szabadította meg őket kötelékeiktől.

Filippi lakosságát a földrengés megrémítette; amikor pedig a börtönőr reggel 
a bírákat értesítette, hogy az éjjel mi történt, nagyon megijedtek. Poroszlókat 
küldtek tehát az apostolok kiszabadítására. Pál azonban kijelentette: „Megvesz-
szőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és 
tömlöcbe vetettek; és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem 
úgy; hanem jöjjenek ők maguk és vezessenek ki minket.” (Ap. csel. 16:37)

Az apostolok római polgárok voltak. Római polgárt pedig megvesszőztetni, 
vagy az előírt kihallgatás nélkül szabadságától megfosztani törvényellenes csele-
kedet volt – kivéve, ha valami különösen nagy bűntényt követett el. Pált és Silást 
azonban nyilvánosan vetették börtönbe; ők tehát vonakodtak beérni a puszta 
szabadon bocsátással, ami titokban – a főbírók illendő magyarázata nélkül – 
ment volna végbe.

Amikor válaszukat a bíráknak átadták, azok megijedtek, hogy az apostolok 
esetleg vádat emelhetnek a császárnál. Ezért azonnal a börtönbe mentek, bo-
csánatot kértek Páltól és Silóstól az irántuk elkövetett igazságtalanságért és 
kegyetlenkedésért; személyesen vezették ki a börtönből, és kérték őket, hogy 
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hagyják el a várost. A hatóság féltette a népet az apostolok befolyásától, de nem 
kevésbé féltek attól a hatalomtól, amely közbenjárt ezen ártatlan emberekért.

A Krisztustól kapott utasítás szerint, az apostolok jelenlétükkel nem tolakodtak 
oda, ahol azt nem kívánták. „Kijővén pedig a tömlöcből, bemenének Lídiához; és 
mikor látták az atyafiakat, vígasztalák őket és eltávozának.” (Ap. csel. 16:40)

Filippiben végzett munkájukat nem tekintették hiábavalónak. Jóllehet ellen-
állásba és üldözésbe ütköztek, de a gondviselés beavatkozása érdekükben, a 
börtönőr és házanépe megtérése gazdagon kárpótolta őket az átélt gyalázatért 
és szenvedésekért. Igazságtalan bebörtönöztetésük és csodálatos szabadulásuk 
híre messze vidéken elterjedt, és sokak figyelmét az apostolok munkájára terel-
te, akiket üzenetük másként el nem érhetett volna.

Pál apostol filippi működése egy gyülekezet megalakulását eredményezte, 
amelynek taglétszáma állandóan növekedett. Buzgalma és odaadása, de min-
denekfölött az a készsége, amellyel Krisztusért minden szenvedést elviselt, a 
megtértekre mély és tartós benyomást gyakorolt. Nagyra becsülték azokat az 
értékes igazságokat, amelyekért az apostol oly sok áldozatot hozott, és szív-
vel-lélekkel odaszentelték életüket Üdvözítőjük ügyének.

Ez a gyülekezet sem kerülhette el az üldöztetést. Kitűnik ez Pálnak a gyüle-
kezethez intézett egyik leveléből. Ezt írja: „Mert néktek adatott az a kegyelem 
a Krisztusért, nemcsak, hogy higyjetek Ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is 
Ő érette: Ugyanolyan tusakodástok lévén, amilyent láttatok én nálam, és most 
hallotok én felőlem.” De a hitben mégis olyan állhatatosak voltak, hogy elmond-
hatta róluk: „Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezé-
semben, mindenkor minden én könyörgésemben, mindenitekért nagy örömmel 
könyörögvén, mivelhogy résztvettetek az evangélium ügyében az első naptól 
fogva mind ez ideig.” (Fil. 1:29–30, 3–5)

Borzalmas az a küzdelem, amely a jó és rossz hatalom között folyik a fonto-
sabb helyeken, ahová az igazság hírnökeit munkára hívják. �Mert nem vér és 
test ellen van tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok 
ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a 
magasságban vannak.” (Ef. 6:12) Isten gyülekezete az idők végezetéig harcolni 
fog azokkal, akik a gonosz angyalok hatalma alatt állanak.

Az őskeresztényeknek gyakran kellett szembeszállniuk a sötétség hatalmai-
val. Az ellenség minden ravasz fortéllyal és üldözéssel igyekezett eltéríteni őket 
az igaz hittől. Napjainkban is, midőn a földön minden gyorsan végéhez közeledik, 
Sátán kétségbeesett erőfeszítéseket tesz a világ behálózására. Terveket kovácsol 
a kedélyek foglalkoztatására, és a figyelmet eltereli az üdvösség elnyerése érde-
kében fontos igazságoktól. Eszközei azon buzgólkodnak, hogy minden helység-
ben egyesítsék azokat, akik ellenségei Isten törvényének. Az őscsaló azon van, 
hogy zavart és lázadást keltsen, és a tömegekben olyan buzgalmat szít, amely a 
történelemben példa nélküli.

A gonoszság tetőfokára hág. Mégis az evangélium pásztorai gyakran hangoz-
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tatják: „Béke, béke, nincs veszély!” Azonban Isten hűséges hírnökei folytassák 
csak munkájukat. A menny fegyverzetét felöltve, mindvégig bátran és győztesen 
haladjanak előre; a harcot ne adják fel, míg minden lélek, akihez eljuthatnak, 
meg nem ismerte a napjainknak szóló evangéliumi üzenetet.

>>> vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 149-161. (THESSALONIKA-részlet)

Pál meggyőző erővel bizonyította az ótestamentumi írásokból: „hogy Krisz-
tusnak szenvedni kell és feltámadni a halottaiból”. Avagy Mikeás nem jöven-
dölte-e, hogy „pálcával verjék arcul Izráel bíráját?” (Mik. 5:1) És a megígért 
nem jövendölte-e önmagáról Ésaiás próféta által: „Hátamat odaadám a ve-
rőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födőztem be a gyalázás és 
köpködés előtt?” (Ésa. 50:6) Krisztus a zsoltáríró által is megjövendölte, hogy 
az emberek milyen elbánásban részesítik majd: „De én... embereknek csúfja 
és a nép utálata vagyok. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félre-
húzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket: az Úrra bízta magát, mentse meg őt; 
szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne… Megszámlálhatnám minden 
csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, 
és köntösömre sorsot vetnek…Atyámfiai előtt idegenné lettem és atyámfiai 
előtt jövevénnyé. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a 
te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám... A gyalázat megtörte szívemet és 
beteggé lettem; várok vala részvétre, de hiába; vigasztalókra, de nem találék.” 
(Zsolt. 22:7–9, 18–19; 69:9–10, 21)

Ésaiás jövendölései milyen félreérthetetlenül világosan szóltak Krisztus szen-
vedéseiről és haláláról: „Ki hitt a mi tanításunknak?” – kérdezte a próféta – „és 
az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint 
gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de 
nem vala ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak 
férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt; és nem 
gondoltunk vele.

Pedig betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, 
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesíttetett bűne-
inkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és 
az ő sebeivel gyógyulónk meg.

Mindnyájan mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útára tértünk; de az Úr 
mindnyájunk vétkét ő reá veté. Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem 
nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely meg-
némul az őt nyírók előtt; és száját nem nyitotta meg! A fogságból és ítéletből 
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ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, 
hogy népem bűnéért lőn rajta vereség.” (Ésa. 53:1–8)

Isten előrevetítette Krisztus halálának módját és körülményeit is. Miként Mó-
zes felemelte a rézkígyót a pusztában, úgy kellett felemeltetnie az eljövendő 
Messiásnak, „hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen” (Jn. 3:16).

“És ha mondja néki valaki: Micsoda ütések ezek a kezeiden? azt mondja: A 
miket az én barátaim házában ütöttek rajtam.” Zakariás 13:6

“És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál 
után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. 
És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja.” 
Ésaiás 53:9-10

Aki azonban istentelen emberek kezétől halált szenvedett, győzött a bűn és 
a sír fölött, mert feltámadott! Izráel kedves dalnoka, a Mindenható sugallatá-
ra bizonyságot tett a feltámadás hajnalának dicsőségéről és vidáman kiáltotta: 
„Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztonságban la-
kozik. Mert nem hagyod lelkemet a seolban; nem engeded, hogy a te szented 
rothadást lásson.” (Zsolt. 16:9–10)

Pál kimutatta, hogy az áldozati szertartásokat Isten milyen szorosan egybe-
fonta a próféciákkal. Ezek utalnak arra, aki olyan lesz, mint „a bárány, mely mé-
szárszékre vitetik”. A Messiás „önlelkét áldozatul” adja. Ésaiás próféta bizonysá-
got tett róla, mint Isten Bárányáról; az Üdvözítő engesztelő művét évszázadokkal 
előbb szemlélhette, aki „életét halálra adta és a bűnösök közé számláltatott; 
pedig Ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott.” (Ésa. 53:7, 10, 12)

A jövendölések Üdvözítőjének tehát nem földi uralkodóként kell jönnie, 
hogy megszabadítsa a zsidó népet elnyomóitól, hanem mint ember jön az 
emberek közé. Alacsony sorsban és szegénységben él, hogy végül mint meg-
vetettet és elvetettet megöljék. Az ótestamentomi írásokban megjövendölt 
Üdvözítő áldozatul adja önmagát a bukott emberiségért, és ezáltal tesz eleget 
az áthágott törvény követelményének. Benne kellett teljesedésbe menniük az 
engesztelési áldozatoknak; kereszthalála ad jelentőséget az egész zsidó szer-
tartási rendszernek.

Pál elbeszélte a thessalonikai zsidóknak korábbi buzgalmát a ceremoniális 
törvény érdekében. Csodálatos élményét Damaszkusz kapui előtt. Megtérése 
előtt, bizalmát öröklött szentségére, hamis reménységre alapította. Hitét nem 
Krisztusba vetette, hanem formaságokban és ceremóniákban bízott. A törvény 
iránti nagy buzgalma távol állt a Krisztusba vetett hittől, és ezért értéktelen volt. 
Amikor azzal dicsekedett, hogy a törvény pontjainak betartásában mennyire 
feddhetetlen, akkor tulajdonképpen Krisztus ellen lázadt fel, aki a törvényt nagy-
gyá és dicsővé tette.

Megtérése időpontjától kezdve azonban minden megváltozott. A názáreti Jé-
zus, akit földi szenteiben üldözött, megjelent neki, mint a megígért Messiás. Az 
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üldöző felismerte benne Isten Fiát, aki a prófécia szerint a földre lejött, és életé-
vel betöltötte a Szentírást minden részletében.

Amidőn Pál szent bátorsággal hirdette az evangéliumot a thessalonikai zsina-
gógában, a jelenlevőkre világosság áradt. A templomi szolgálattal kapcsolatos 
szokások és ceremóniák tulajdonképpeni jelentőségét megértették. Lelkesedés-
sel beszélt Krisztus földi működéséről, majd a szentek Szentjében végzett szol-
gálatáról. Sőt ezeken felül rámutatott arra is, amikor Krisztus, közbenjárói tiszt-
ségének befejezése után, hatalommal és dicsőséggel visszatér a földre, hogy itt 
országát felállítsa. Pál hitt Krisztus visszajövetelében; ezzel az eseménnyel össze-
függő tényeket olyan világosan és elevenen vázolta, hogy hallgatói közül sokan 
kitörölhetetlen benyomást szereztek.

Három egymást követő szombatnapon prédikált Pál a thessalonikaiaknak, 
amennyiben meg akarta őket győzni a Szentírás alapján, hogy Krisztus „a Bárány, 
aki megöletett e világ alapítása óta” (Jel. 13: 8); erről élete, halála, feltámadá-
sa, közbenjárói tisztsége tanúskodik. Felmagasztalta Krisztust és kimutatta, hogy 
szolgálatának igazi megértése az a kulcs, amely feltárja az ótestamentomi írások 
értelmét, és kincseit hozzáférhetővé teszi.

Miközben Pál Thessalonikában az evangéliumi igazságokat nagy erővel hir-
dette, nagy tömeg érdeklődését bilincselte le. „És némelyek azok közül hívének 
és csatlakozának Pálhoz és Siláshoz; úgyszintén az istenfélő görögök közül nagy 
sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen.”

Ugyanúgy, mint a már előbb felkeresett helyeken, itt is határozott ellenállásba 
ütköztek az apostolok. A hitetlen és csökönyös zsidók irigysége felgerjedt. Eze-
ket a zsidókat abban az időben a római hatóságok nem kedvelték, mert röviddel 
előbb felkelést szítottak Rómában. Bizalmatlanul tekintettek rájuk, és bizonyos 
mértékben szabadságukat is korlátozták. Most tehát alkalom kínálkozott, hogy 
a helyzetet kihasználva, a rómaiak kegyét újból megnyerjék, és úgy az apostolo-
kat, mint az új keresztyéneket megszégyenítsék.

Felhasználtak erre a célra, „a piaci népségből némely gonosz férfiakat”, akik-
nek segítségével sikerült nekik „felháborítani a várost”. Abban a reményben, 
hogy az apostolokat is ott találják, a „Jáson házát megostromolták”, azonban 
Pál és Silás nem volt sehol. A csőcselék – csalódása miatt eszét vesztve – kivon-
szolta „Jásont és némely atyafiakat a város elöljárói elé, kiáltozva, hogy ezek 
az országháborítók itt is megjelentek, kiket Jáson házába fogadott; pedig ezek 
mindnyájan a császár parancsolatai ellen cselekesznek, mivelhogy mást tarta-
nak királynak, Jézust” (Ap. csel. 17:5–7).

A város elöljárói, mivel Pált és Silást nem találták, a béke kedvéért a megvá-
dolt hívőktől fogadtak el kezességet. „Az atyafiak pedig”, akik féltek a további 
erőszakosságoktól, „elküldték Pált Silással együtt Béreába.” (Ap. csel. 16:10)

Napjainkban se csüggedjen el az igazság hirdetője, még akkor sem, ha úgyne-
vezett hitvalló keresztények nem fogadják be örömmel, mint annak idején Pált 
és munkatársait. A kereszt hírnökei éberen és imádságos lelkülettel felvértezve, 



107AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 162-168. (KORINTHUS)

hittel menjenek előre. Mindenkor bátran munkálkodjanak Jézus nevében. Ma-
gasztalják fel Krisztust, mint az ember Közbenjáróját, aki a mennyei Szentélyben 
szolgál. Krisztust, akire az Ótestamentum összes áldozati és ceremoniális szer-
tartása utal; akinek engesztelő áldozata által nyerhetnek bűnbocsánatot Isten 
törvényének valamennyi áthágói.

>>> vissza az 5. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 162-168. (KORINTHUS)
Korinthus az őskeresztény korszak első századában nemcsak Görögországnak, 

de az akkori világnak egyik vezető városa volt. Utcáin vegyes tömeg tolongott: 
görögök, zsidók és rómaiak, más országbeli utazókkal együtt; ezek lázasan tör-
tettek üzleteik vagy élvezeteik után. Ezt a nagy kereskedelmi gócpontot a római 
birodalom minden részéből könnyen elérhették; fontos központ volt, ahol Isten 
és igazsága emlékműveit kellett megalapozni.

Korinthusban sok zsidó is letelepedett; ezek között volt Akvilla és Priscilla, 
akik később Krisztus komoly munkatársaiként tűntek ki. Miután Pál mindkettő-
jük jellemét kiismerte, „hozzájuk csatlakozék”.

Pál mindjárt munkája kezdetén, mindenütt az előretörés komoly akadályait 
vette észre e nagy forgalmú központban. Majdnem az egész város a bálványimá-
dásnak hódolt. Kedvenc istennőjük volt: Vénusz, kinek tiszteletéhez sok erkölcs-
telen szokás és ceremónia kapcsolódott. A korinthusiak durva erkölcstelensége 
még a pogányok között is feltűnt. Gondolkozásuk és észjárásuk semmi másra 
sem terjedt ki, mint pillanatnyi élvezeteikre és szórakozásaikra.

Mikor az apostol Korinthusban prédikálta az evangéliumot, egészen más 
módszene tért át, mint amelyet athéni működése alatt követett. Ott megkísérel-
te a hallgatók jelleméhez való alkalmazkodást: logikára logikával, tudományra 
tudománnyal és filozófiára filozófiával válaszolt. Azonban, amikor az eltöltött 
időre visszagondolt, rájött, hogy Athénben milyen kevés eredményt ért el mun-
kájával. Elhatározta tehát, hogy Korinthusban egészen más munkatervet követ 
majd tanításainál, amellyel a felületesek és közönyösek figyelmét igyekszik le-
kötni. Eltökélte, hogy minden tudományos érvelést és következtetést kerülni 
fog; a korinthusiak között nem akar másról beszélni, mint Jézusról. „Mert nem 
végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig 
mint megfeszítettről.” Úgy hirdette az Igét, hogy „az én beszédem és az én pré-
dikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem a lélek-
nek és erőnek megmutatásában” (I. Kor. 2:2, 4).

Jézust, akit Pál Korinthusban a görögöknek mint Krisztust akart hirdetni, ala-
csony származású zsidóként mutatta be, aki az istentelenségéről hírhedt város-
ban nevelkedett. Saját népe elvetette, és végül közönséges bűnösként kereszt-
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re feszítette. A görögök tanították, hogy az emberiséget magasabb fokra kell 
emelni, azonban úgy vélték, hogy a bölcselet és a tudományok tanulmányozása 
az igazi emelkedés és dicsőség egyedüli módja. Lehetséges-e Pálnak meggyőzni 
őket, hogy ezen egyszerű zsidó hatalmába vetett hit minden tehetségüket és 
hajlamukat fejleszteni és nemesbíteni képes?

Kortársaink közül sokan a golgotai keresztet szent emlékezésekkel veszik kö-
rül. Megszentelt gondolatok kapcsolják össze őket a keresztre feszítés esemé-
nyeivel. Pál idejében azonban undorral és borzalommal tekintettek az emberek 
a keresztre. Az emberiség Üdvözítőjének hirdetni valakit, aki kereszthalált szen-
vedett, természetszerűen csak gúnyt és ellentmondást válthatott ki.

Pál igen jól tudta, hogyan fogadják majd üzenetét Korinthusban akár a zsidók, 
akár a görögök. „Mi pedig” – vallotta be Pál – „Krisztust prédikáljuk, mint meg-
feszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot.” 
(I. Kor. 1:23) Zsidó hallgatói között voltak sokan, akik az üzeneten, amelyet hir-
detni óhajtott, bosszankodnak majd. A görögök véleménye szerint pedig szavai 
értelmetlen bolondságot jelentenek; így elvárhatta, hogy minden kísérletnél, 
amellyel kimutatná, hogy a kereszttől függ, azzal kapcsolatos, az emberiség ne-
mesbedése és üdvössége, gyengeelméjű bolondnak tartanák.

Pál részére azonban a kereszt az egyetlent és mindent jelentette. Amióta a 
keresztre feszített Názáreti üldözőjéből hű követőjévé vált, pályájának Isten tű-
zött ki célt; azóta soha sem szűnt meg dicsekedni a kereszttel... Abban az időben 
nyilvánult meg előtte Isten végtelen szeretete, ahogy Krisztus halálában meg-
valósult. Élete ezáltal csodálatos változáson ment át, amely minden tervét és 
szándékát a mennyeivel hangolta össze. Ez órától kezdve új emberré lett Krisz-
tusban. Saját tapasztalatából tudta, hogy a bűnös – mihelyt megismeri az Atya 
szeretetét, ahogy az Fia odaadásában megnyilvánult és átadja magát az isteni 
befolyásnak – szívében olyan változást él át, hogy ezentúl számára Krisztus min-
den mindenben.

Megtérése napjától Pált egyetlen sóvárgó vágy lelkesítette: embertársainak 
segítségére akart lenni, hogy a Názáreti Jézusban felismerjék az élő Isten Fiát, 
akinek hatalma van életüket átalakítani és megmenteni. Életét maradéktalanul 
annak az egyetlen célnak szentelte, hogy a megfeszített szeretetét és hatalmát 
szemléltesse. Nemes, részvétteljes szíve minden társadalmi osztályért dobogott. 
Magáról mondotta: „Én mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a böl-
cseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok.” (Rm. 1:14) A dicsőség Ura iránti 
szeretete volt magatartásának alapja és cselekedeteinek rugója. Ha buzgósága 
valaha alábbhagyott, elegendő volt egy pillantást vetnie a keresztre és az ott 
megnyilatkozott szeretetre, hogy újból felövezze lelke erejét, és továbbhaladjon 
az önmegtagadás útján.

Íme, lássuk az apostolt, amint a korinthusi zsinagógában prédikál; Mózes-
től és a prófétáktól veszi bizonyítékait; hallgatóit lélekben elvezeti egészen a 
megígért Messiás megjelenéséig. Halljuk, amint felvilágosítást ad a Megváltó 
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munkájáról, mint az emberiség főpapjáról, akinek az volt a feladata, hogy élete 
feláldozásával a bűnért egyszer s mindenkorra engesztelést hozzon, azután pe-
dig átvegye tisztségét a mennyei Szentélyben. Pál igyekezett hallgatóival megér-
tetni, hogy a sóvárogva várt Messiás már eljött, és hogy halála az összes áldozati 
szertartás beteljesülését jelenti. A mennyei Szentélyben végzett szolgálatában 
meg kell látnunk a lényeget, amely visszaveti árnyékát a múltba, és érthetővé 
teszi a zsidó papság szolgálatát.

Pál „bizonyságot tőn a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus”. Kimutatta az Ótest-
amentum alapján, hogy a próféciák és a zsidók várakozása szerint a Messiásnak 
Ábrahámtól és Dávidtól kellett származnia. Majd bebizonyította, hogy Jézus Áb-
rahám pátriárkától és a királyi dalnoktól származott. Azután felolvasta a pró-
féták bizonyságait a megígért Messiás jellemére és működésére vonatkozólag, 
valamint fogadtatását és az iránta tanúsított bánásmódot itt a földön. Azután 
pedig kimutatta, hogy ezek a jövendölések mind beteljesedtek Jézus életében, 
működésében és halálában.

Pál bebizonyította továbbá, hogy Krisztus azért jött, hogy elsősorban annak a 
népnek kínálja fel az üdvöt, amely várta a Messiás jövetelét, mint reménye be-
teljesedését és nemzeti léte értelmének koronáját. Ez a nép azonban, amelynek 
életet akart adni, elvetette Őt, és más vezetőt választott; vezetőt, akinek ural-
ma a halált és végromlást jelentette. Igyekezett hallgatóival megértetni, hogy 
egyedül a bűnbánat mentheti meg a zsidó népet fenyegető végzetétől. Rámuta-
tott azon íráshelyek felőli tudatlanságukra, amelyek teljes megértésével annyi-
ra büszkélkedtek. Megfeddte világias gondolkozásukat, valamint rang-, cím és 
pompaszeretetüket, úgyszintén mérhetetlen önzésüket.

A Lélek erejével mondotta el azután Pál saját csodálatos megtérésének 
történetét; beszélt az ótestamentomi Írásokba vetett bizalmáról, amelyek jö-
vendölései a Názáreti Jézusban oly tökéletesen teljesedtek be. Ünnepélyes ko-
molysággal beszélt; hallgatóinak fel kellett ismerni, hogy teljes szívéből szereti 
a megfeszített és feltámadott Krisztust. Látták, hogy gondolatainak központja: 
Krisztus, s hogy élete teljesen felolvad Ura életében. Szavai olyan mély hatást 
keltettek, hogy csak azok szívét nem érintették, akikben a legelkeseredettebb 
gyűlölet élt Krisztus vallása iránt.

Mindezek ellenére a korinthusi zsidók elzárkóztak az apostol világos bizonyí-
tékai elől, és vonakodtak továbbra is meghallgatni őt. Ugyanaz a lélek ébresztett 
most bennük haragot és gyűlöletet iránta, aki előbb már Krisztus megtagadásá-
ra késztette őket. Ha Isten különös úton-módon meg nem védelmezi Pált, hogy 
folytathassa munkáját és hirdethesse az evangéliumot a pogányoknak, biztosan 
véget vetettek volna életének.

„Mikor pedig azok ellenszegülének és káromlásokat szólónak, ruháit megráz-
va, monda nékik: Véretek fejetekre; én tiszta vagyok: mostantól fogva a pogá-
nyokhoz megyek. És általmenvén onnét, méne egy Justus nevű, istenfélő ember 
házához, kinek háza szomszédos vala a zsinagógával”. (Ap. csel. 18:7)
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Időközben Silás és Timótheus is megérkeztek Maczedóniából, hogy segítsé-
gére legyenek Pálnak; és ezután együtt munkálkodtak a pogányok között. Ezek-
nek is, miként a zsidóknak, Pál és munkatársai hirdették Krisztust, az elbukott 
emberiség Üdvözítőjét. A kereszt hírnökei kerültek minden bonyolult és hossza-
dalmas érvelést, s inkább a Világteremtő és a mindenség Uralkodójának tulaj-
donságairól prédikáltak. Szívük izzott Isten és Fia iránti szeretettől. Felszólították 
a pogányokat, hogy tekintsenek fel arra a mérhetetlen nagy áldozatra, amelyet 
Isten hozott az emberiségért. Tudták, hogy akik sokáig tapogatóztak a pogány-
ság sötétségében, azok vonzódni fognak az Üdvözítőhöz, mihelyt észreveszik 
a golgotai keresztről áradó világosságot. „És én, ha felemeltetem e földről” – 
mondotta az Üdvözítő – „mindeneket magamhoz vonzok”. (Jn. 12:32)

Az evangélium korinthusi munkásai felismerték azokat a borzalmas veszélye-
ket, amelyek azokat a lelkeket fenyegették, akikért fáradoztak. Miközben hirdet-
ték a Jézusban való igazságot, tudatában voltak a rájuk háruló felelősségnek. 
Üzenetük egyszerű és világos, de határozott volt: „Élet illata az életre, vagy a 
halálnak a halálra”. És nemcsak szavaikban, hanem mindennapi életükben is az 
evangélium nyilvánult meg. Angyalok munkálkodtak együtt velük; Isten kegyel-
me és ereje mutatkozott meg sokak megtérésében. „Krispus pedig, a zsinagó-
gának feje, hűn az Úrban egész házanépével egyben; a Korinthusbeliek közül is 
sokan hallván, hisznek vala és megkeresztelkedének vala.” (Ap. csel. 18:8)

Az a gyűlölet, amellyel a zsidók az apostolokra tekintettek, most még foko-
zódott. Krispus megtérése és megkeresztelkedése sem járult hozzá, hogy ezen 
konok ellenszegülőket meggyőzze, hanem arra szolgált, hogy őket még jobban 
elkeserítse. Miután nem voltak bizonyítékaik Pál prédikációinak cáfolására, csa-
láshoz és gonosz támadásokhoz folyamodtak. Káromolták az evangéliumot és 
Jézus nevét. Vak gyűlöletükben semmilyen kifejezés sem volt túl erős és semmi-
lyen támadás sem volt elég aljas, hogy fel ne használták volna. Azt ugyan nem 
tudták letagadni, hogy Krisztus csodákat művelt, de azt nyíltan állították, hogy 
a Sátán ereje által vitte véghez. Hangoztatták azt is, hogy Pál csodáit szintén így 
művelte.

Annak ellenére, hogy Pál bizonyos eredményt ért el Korinthusban, mégis az 
istentelenség olyan mértékű megnyilvánulása, aminőt itt látott és hallott ebben 
a romlott városban, majdnem teljesen elcsüggesztette. A pogányok között ta-
pasztalt erkölcsi romlottság és a zsidók részéről elszenvedett megvetés és bán-
talom nagy lelki gyötrelmeket okozott neki. Ha azokra az emberekre tekintett, 
akiket ott látott, kételkedett abban, vajon bölcs dolog lenne-e Korinthusban 
gyülekezetet szervezni.

Amikor már azt tervezte, hogy a várost felcseréli más, megfelelőbb területtel, 
és komolyan igyekezett kötelességét felismerni, az Úr megjelent neki látásban 
és így szólt hozzá: „Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok és 
senki sem támad reád, hogy neked ártson; mert nékem sok népem van ebben a 
városban”. (Ap. csel. 18:9–10) Pál tehát parancsnak tekintette, hogy Korinthus-
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ban maradjon, és egyszersmind biztosítékul arra nézve, hogy az Úr gondoskodik 
az elvetett mag fejlődéséről is. Ezáltal megerősödött, felbátorodott, és újult buz-
galommal, kitartással folytatta munkáját.

Miután sokan voltak olyanok, akik az apostol nyilvános tanításait nem hall-
gathatták, és mivel Pál működését nem csupán előadásaira alapozta, sok időt 
és munkát fordított arra is, hogy házról házra járva tevékenykedjen. Alkalmakat 
keresett tehát a bizalmas családi körökben való beszélgetésekre is. Megláto-
gatta a betegeket és gyászolókat; vigasztalta a csüggedteket, és felsegítette az 
elnyomottakat. Minden szavával és cselekedetével Jézus nevét dicsőítette. Így 
munkálkodott „erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt” (I. Kor. 2:3). Attól félt, 
hogy tanításai inkább emberi, mint isteni jelleget viselhetnek.

Amiről azonban mi szólunk „bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; 
ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét; hanem 
Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva 
elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre; melyet e világ fejedelmei közül senki sem 
ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát; 
hanem amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és emberek 
szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban 
az Isten kijelentette az Ő Lelke által; mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az 
Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, 
hanemha az embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait 
sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.

Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy 
megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk; ezeket prédikáljuk is, 
nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a 
Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.” (I. Kor. 2:6–l3)

Pál felismerte, hogy alkalmasságának, tehetségének alapja nem benne rejlik, 
hanem a Szentlélek jelenlétében, akinek kegyelmi befolyása szívét áthatotta, és 
minden gondolatát alárendelte Krisztusnak. Önmagáról beszélt, amikor mon-
dotta: �Mindenkor testünkben hordozzuk az. Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak 
élete is láthatóvá legyen a mi testünkben.� (II. Kor. 4:10) Krisztus mindenkor 
központja volt az apostol tanításainak. „Élek pedig többé nem én” – jegyezte 
meg –, „hanem él bennem a Krisztus.” (Gal. 2:20) Az „én” elrejtőzött, Krisztust 
ellenben kinyilatkoztatta és felmagasztalta.

Pál kiváló szónok volt. Megtérése előtt gyakran igyekezett hallgatóit megy-
győzni magasan szárnyaló szónoklatai által. Most azonban mindezt háttér-
be szorította. Ahelyett, hogy költői nyelvezettel rajongó ábrándozásba merült 
volna, amely hat ugyan az érzékekre és erősíti a képzelőerőt, de nem hat ki a 
mindennapi életre. Pál igyekezete inkább odairányult, hogy az életfontosságú 
igazságokat egyszerű szavakkal hallgatósága szívébe vésse. Az igazság káprázta-
tó szemléltetése előidézhet ugyan érzelgősséget; az ily módon hirdetett igazság 
azonban nem az a táplálék, amelyre a hívőnek a mindennapi élet küzdelmeiben 
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szüksége van, és erősítésére szolgál. A jelen kísértéseivel küzdő lélek pillanatnyi 
szükségletén csak a kereszténység alapelveinek józan, értelmes és gyakorlati ta-
nításával, magyarázatával segíthetünk.

Korinthusban az apostol tanítása eredményes volt. Sokan abbahagyták a bál-
ványimádást, hogy az élő Istennek szolgáljanak, s egy nagy gyülekezet sereglett 
Krisztus zászlaja alá. Sőt a legmélyebbre süllyedt pogányok közül is néhányan 
megmenekültek; emlékművei lettek Isten kegyelmének, Krisztus vére erejének, 
amely a bűntől megtisztít.

Az apostol Krisztusról szóló prédikációinak növekvő eredménye a hitetlen 
zsidókat még határozottabb ellenállásra ragadta. „Rátámadának a zsidók egya-
karattal Pálra és vivék őt a törvényszék elébe”, Gallióhoz, aki ez idő tájt Akhája 
„tiszttartója”, azaz alkonzulja, helytartója volt. Abban reménykedtek, hogy a ha-
tóság, a régebbi esetekhez hasonlóan, melléjük áll; hangosan, dühös szavakkal 
vádolták hát az apostolt „mondván: Ez a törvény ellen való istentiszteletre csá-
bítja az embereket�. (Ap. csel. 18:12-13)

A zsidó vallás a római hatalom védelme alatt állt. Pál vádlói azt hitték, ha 
megvádolhatnák, hogy vallásuk törvényeit hágta át, akkor esetleg kiszolgáltat-
ják nekik kihallgatásra és ítélethozatalra. Ebben az esetben azt remélték, hogy 
kivégezhetik. Gallio azonban becsületes ember volt, aki nem szándékozott a 
féltékeny, cselszövő zsidók eszközévé válni. Képmutatásuktól és önigazult ma-
gatartásuktól megundorodva, vádjukat nem is akarta meghallgatni. Amikor Pál 
védekezni akart, Gallio figyelmeztette, hogy erre nincs szüksége. Azután a bosz-
szankodó vádlókhoz fordulva, így szólt: „Ha valóban valami bosszútételről, vagy 
gonosz cselekedetről volna szó, zsidók, igazság szerint meghallgatnálak benne-
teket; de ha tanításról, nevekről és a ti törvényetekről van kérdés, ti magatok 
lássátok; mert én ezekben bíró nem akarok lenni. És elűzé őket a törvényszék 
elől.” (Ap. csel. 18:14–16)

Mind a zsidók, mind a keresztények feszült várakozással tekintettek Gallio 
határozata elé; azonban az ügynek ily gyors elutasítása, mint amelynek semmi 
köze sincs a közérdekhez, a megzavarodott és felbőszült zsidóknak jelt adott a 
visszavonulásra. A tiszttartó határozott fellépése felvilágosította a lármázó cső-
cseléket is, amely eddig a zsidók pártját fogta. Csak most először, Pál európai 
működése óta, állt mellé. A tiszttartó szeme láttára és közbelépése nélkül meg-
rohanták az apostol főbb vádlóit. „A görögök pedig mindnyájan Sosthenest, 
a zsinagóga fejét megragadván, verik vala a törvényszék előtt, de Gallio velük 
semmit sem gondola.” Így aratott a keresztyénség jelentős győzelmet.

„Pál pedig még több napig ottmarada”. (Ap. csel. 18:17–18) Ha arra kény-
szerült volna, hogy ebben az időpontban elhagyja Korinthust, ez Jézus követőit 
veszélyes helyzetbe sodorta volna. Ebben az esetben a zsidók igyekeztek volna 
elért előnyeiket minden tekintetben kihasználni, hogy megsemmisítsék a ke-
reszténységet ezen a területen.
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AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 180-181. (APOLLÓS KORINTHUSBAN-részlet)

Amikor az apostol Korinthusban megkezdte munkáját, úgy határozott, hogy 
igen óvatosan fogja feltárni a tanítani kívánt fontos igazságokat. Tudta, hogy 
hallgatói között sokan lesznek, akik emberi elméletek és hamis vallási rendsze-
rek hívei. Akik elvakultan tapogatózva, a természet könyvében keresnek olyan 
támpontokat, amelyek ellentmondanak a lelki és örök élet létezésének � ellen-
tétben a Szentírás kinyilatkoztatásaival. Azt is tudta, hogy a kritikusok is igyekez-
nek majd az írott kinyilatkoztatások keresztényi értelmezését megcáfolni. Sőt 
arra is számíthat, hogy a hitetlenek Krisztus evangéliumát gúnyolni fogják és 
megcsúfolják.

Pál igyekezetében, hogy lelkeket a kereszthez vezessen, nem akarta a kicsa-
pongókat egyszerűen megfeddni vagy eléjük tárni, hogy bűneik menynyire utá-
latosak a szent Isten előtt. Inkább arra törekedett, hogy az élet valóságos célját 
világítsa meg előttük, és lelkükbe vésse az isteni Mester oktatásait, amelyeket 
ha megszívlelnek, kiemeli őket világias lelkületükből és a bűnből, a tisztaságra 
és az életszentség magaslatára. Különösen az üdvösség és a megszentelődés 
kérdésével szeretett foglalkozni, amelyre mindenkinek el kell jutnia, akit Isten 
méltónak talál majd országa számára. Arra vágyott, hogy Krisztus evangéliumá-
nak világossága hassa át lelkük sötétségét, ami által megláthatják, mennyire 
utálatosak erkölcstelen szokásaik Isten szemében. Tanításainak súlypontja ezért 
Krisztus volt � a megfeszített. Igyekezett megértetni velük, hogy legmagasabb 
céljuk és legnagyobb örömük az üdvösség csodálatos igazsága legyen; bűnbánat 
és az Úr Jézus Krisztusban való hit által.

A világi bölcs elfordul az üdvösség világosságától, mert romba dönti büszke 
elméleteit. A világias gondolkozású ember viszont azért nem fogadja el, mert földi 
bálványaitól választaná el. Pál felismerte annak szükségét, hogy az embereknek 
előbb meg kell érteniük Krisztus jellemét, mielőtt Őt megszeretnék, vagy hitsze-
meikkel tudnák szemlélni a keresztet. Már itt meg kell kezdeni, már itt kell foglal-
kozni azzal, ami az örökkévalóságban a megváltottak tudománya és éneke lesz. 
Egyedül a kereszt fényében értékelhető az emberi lélek, tényleges értéke szerint.

Az isteni kegyelem nemesítő hatása megváltoztatja az ember természetes 
lényét. A testies gondolkozású ember számára a menny nem kívánatos hely. Ér-
zéki, megszenteletlen szíve nem vonzódik azon magasztos hely felé. Ha pedig 
sikerülne oda bejutnia, az sem nyújtana kellemes érzést számára. Azokat a haj-
lamokat, amelyek a megtéretlen ember szívét uralják, Krisztus erejével le kell 
győzni, még mielőtt az elesett ember számára a menny kapuja megnyílhatna, 
hogy örvendezhessen a tiszta, szent angyalok társaságának. Ha azonban az em-
ber meghal a bűnnek és Krisztusban új életre ébred, akkor isteni szeretet tölti 
be a szívét, és értelme megszentelődik. Iszik az öröm és ismeret kiapadhatatlan 
forrásából, és az örök nap világossága sugározza be ösvényét, mert állandóan az 
Élet világossága van vele.
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Pál igyekezett a korinthusi hittestvéreket meggyőzni afelől, hogy ő és a vele 
együttműködő prédikátorok is csak emberek, akiket azonban Isten bízott meg az 
igazság tanításával. Megbízta őket, hogy művében mindannyian együtt munkál-
kodjanak; munkájuk eredménye pedig szintén Istentől függ. A vitás kérdés, ami 
a különböző prédikátorok érdemei felől a gyülekezetben felmerült, nem Isten 
akarata, hanem annak következménye, hogy a megtéretlen szív tulajdonságai 
felülkerekedtek. „Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: 
Én Apollósé, – nem testiek vagytok-é? Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak 
szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta. Én plán-
táltam, Apollós öntözött, de az Úr adja vala a növekedést. Azért sem aki plántál, 
nem valami, sem aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.” (I. Kor. 3:4–7)

Pál volt az első, aki Korinthusban az evangéliumot prédikálta; ő szervezte 
meg a gyülekezetet is. Ezt a munkát az Úr bízta rá. Isten utasítására később más 
munkások kerültek oda, akik Pál örökségébe léptek és helyét betöltötték. A ma-
got öntözni kellett; ezt Apollós végezte. Ő lépett Pál munkájának nyomába, hogy 
oktasson és segítsen az elhintett mag fejlesztésében. Megnyerte az emberek 
szívét, azonban Isten adta a fejlődés lehetőségét. Nem emberi erő, hanem Isten 
ereje hozza létre a jellem átalakulását. Sem a magvetők, sem az öntőzők nem 
növeszthetik a magot. Csupán Isten vezetése alatt munkálkodnak, mint általa 
elrendelt eszközök, mint művének munkatársai. Az elért eredményért egyedül 
csak a Mestert illeti a tisztelet és dicséret.

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 233-235. (MUNKA NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK KÖ-
ZÖTT-részlet)

Példaadásával Pál megcáfolta azt a felfogást � amely akkor terjedt el a gyü-
lekezetben �, hogy csak azok hirdethetik eredményesen az evangéliumot, akik 
teljesen függetlenek, akik nem kényszerülnek testi munkára. Cselekedete gya-
korlatilag szemléltette előttük, hogy mit tehetnek szent életű gyülekezeti tagok 
olyan helyeken, ahol az emberek még nem ismerik az evangéliumi igazságokat. 
Példaadása sok egyszerű munkást lelkesített, hogy Isten művének fejlesztésére 
minden tőlük telhetőt megtegyenek, s egyszersmind munkájukkal megkeressék 
mindennapi kenyerüket. Így Akvilla és Priscilla sem szentelték minden idejüket 
az evangélium szolgálatára, de Isten mégis felhasználta ezeket az alázatos mun-
kásokat, hogy Apollósnak megmutassák a teljes igazság útját. A Úr, szándéká-
nak kivitelére különböző eszközöket használ fel; kiválóan tehetséges egyéne-
ket kiválaszt, hogy minden erejüket az evangélium tanítására és prédikálására 
szenteljék, mindazáltal mások is, akiket bár kézrátétellel nem avattak fel, fontos 
munkát végezhetnek a lélekmentés terén.

Az önfenntartó evangéliumi munkások előtt igen nagy terület áll nyitva. Igen 
sokan, mialatt mesterségüket folytatják, értékes tapasztalatokat szerezhetnek a 
lélekmentés munkájában. Ily módon használható munkásokká képezik ki magu-
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kat, fontos feladatok elvégzésére az ínséges területeken.
Isten önfeláldozó szolgája, aki fáradhatatlanul hirdeti és tanítja az igét, súlyos 

terhet hordoz szívén. Munkáját nem órák szerint méri. Bére nem befolyásolja 
munkásságát, kötelességei teljesítését fel nem hagyja, noha körülményei ked-
vezőtlenek. Megbízatását a mennyből nyerte, és onnan várja jutalmát is, miután 
bevégezte munkáját.

Az Úr úgy rendelte, hogy az ilyen munkások a fölösleges gondoktól mentesül-
jenek; legyen meg minden alkalmuk, hogy megszívlelhessék Pál apostol figyel-
meztetését: „Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló 
legyen.” (I. Tim. 4:15) Miközben gondoskodjanak arról, hogy elegendő mozgá-
suk legyen lelkük és testük egészségben, épségben tartására, de Isten nem akar-
ja, hogy idejük nagy részét világi foglalkozásukban kényszerüljenek eltölteni.

Ezek a hűséges munkások, noha készek az áldozatra és arra, hogy feláldoz-
zák magukat az evangéliumért, mégsem mentesek teljesen a kísértésektől. Ha 
gondok nehezednek rájuk és nyugtalanítják őket, mert a gyülekezet elmulasztja, 
hogy kellő anyagi támogatást nyújtson nekik, igen sokan szenvednek a kísértő 
heves támadásaitól. Amikor látják, hogy munkájukat olyan csekélyre értékelik, 
levertség vesz erőt rajtuk. Igaz, hogy előretekintenek az ítélet idejére, amikor 
elnyerik jogos jutalmukat, és ez új erőt kölcsönöz nekik, időközben azonban csa-
ládjuk élelemre és ruházatra szorul. Ha meggyőződnének arról, hogy Isten fel-
mentette őket kötelességük teljesítése alól, szívesen élnének kezük munkájából. 
Azonban tudatában vannak, hogy idejük az Úré, tekintet nélkül azok rövidlátá-
sára, akiknek kötelessége volna őket elegendő anyagiakkal ellátni. Igyekeznek 
felülemelkedni olyan kísértéseken, hogy üzleti vállalkozásba fogjanak, amely 
csakhamar megszüntetné ínséges helyzetüket. Folytatják tehát munkájukat az 
Úr művének előmozdítására, amelyet jobban szeretnek saját életüknél. Hogy 
ezt megtehessék, arra kényszerülnek, hogy kövessék Pál apostol példáját, és 
átmenetileg mesterséget folytatnak; mialatt természetesen továbbra is végzik 
lélekmentő tevékenységüket. Ezt azonban nem személyes előnyökért teszik, ha-
nem hogy Isten ügyének előmenetelét szolgálják.

Jönnek napok, amikor Isten szolgája lehetetlennek tartja, hogy elvégezze a 
szükséges munkát; hiányzanak ugyanis az anyagi eszközök a számottevő és ala-
pos munka végzéséhez. Fél, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel nem tudja 
mindazt véghezvinni, amit kötelességének tart. De valahányszor hittel fog hoz-
zá, látni fogja Isten dicsőségének megnyilatkozását, és fáradozásait siker koro-
názza. Ő, aki megparancsolta követőinek, hogy menjenek el e széles világra – 
ellátja majd minden munkását, aki parancsának engedelmeskedik, és igyekszik 
hirdetni üzenetét.

Művének felépítésénél az Úr nem mindenkor világít meg mindent szolgái 
előtt. Néha próbára teszi gyermekei bizalmát, amennyiben olyan körülményeket 
enged rájuk, amelyek kényszerítik őket, hogy hitben haladjanak előre. Gyakran 
súlyos és kellemetlen helyzeteket teremt, és előhaladásra készteti őket, mialatt 
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lábaikat szinte verdesi a haragos áradat. Éppen ilyen időkben küldik fel hozzá 
komoly imáikat; Isten pedig utat mutat nekik, és tágas terekre vezeti őket.

Ha Isten szolgái felismerik kötelességüket az Úr szőlőskertjének még szük-
séget szenvedő részével szemben, és a Mester szellemében fáradhatatlanul 
munkálkodnak lelkek megtéréséért, akkor Isten angyalai előkészítik az utat, és 
gondoskodnak a szükséges eszközökről is a mű fejlesztése érdekében. Akik vi-
lágosságot nyertek, azok gazdagon járulnak majd hozzá az érettük folyó mű fej-
lesztéséhez. Szívesen és bőkezűen tesznek eleget minden segélykérésnek; Isten 
Lelke pedig készteti szívüket, hogy az Úr ügyét ne csak otthon, hanem a külmisz-
szió területein is támogassák. Ily módon jut erősítés az egyéb helyeken dolgozó 
munkások részére; és az Úr műve az általa tervezett módon halad előre.

>>> vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya 

BIZONYSÁGTÉTELEK. 5. KÖTET, 140-145. (JÁRJUNK-E SPIRITISZTA 
ORVOSHOZ)

ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK, 156-163. OLVASMÁNYAINK KIVÁLASZTÁSA.
A nevelés nem más, mint a testi, értelmi és lelki erők előkészítése az élet kö-

telességeinek legjobb teljesítésére. A kitartás, állhatatosság, valamint a szellemi 
erő csökken vagy fokozódik, aszerint, hogy miképpen használjuk fel. Az elmét 
úgy kell nevelni, hogy minden képessége kibontakozhasson.

Sok fiatal mohón vágyakozik olvasmányok után. Mindazt el akarják olvasni, 
ami csak a kezükbe kerül. Ügyeljenek arra, mit olvasnak, s arra is, hogy mit hall-
gatnak! Azt tapasztaltam, hogy a nem megfelelő olvasmány romlásukat okoz-
hatja. Sátánnak ezer útja van a fiatalság lelkivilágának megrontására. Egy pilla-
natra sincsenek biztonságban, éberségre van szükségük. Állandóan ügyeljenek 
magukra, hogy ne váljanak az ellenség csábításának áldozataivá!

AZ EGÉSZSÉGTELEN OLVASMÁNYOK BEFOLYÁSA.
Sátán jól tudja, hogy a lelkivilágot, az értelmet nagymértékben befolyásolja 

mindaz, amit magába fogad. Ezért arra törekszik, hogy fiatalokat és idősebbeket 
mondák, mesék, elbeszélések, regények és egyéb irodalom olvasására bírja. Az 
ilyen irodalom olvasói alkalmatlanná válnak kötelességeik elvégzésére. Képze-
letvilágban élnek, és nem kívánják kutatni Isten igéjét, nem kívánnak táplálkozni 
a mennyei mannával. Felfogóképességük egyre inkább gyengül, és képtelenné 
válnak a Krisztus missziójával és munkájával összefüggő nagy igazságok tanul-
mányozására. Pedig ezek az igazságok megerősítenék az értelmet, felébreszte-
nék a szunnyadó képességeket, és erős, komoly vágyat ébresztenének az em-
berben, hogy úgy győzzön, ahogyan Krisztus győzött.
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A LELKI ÉLET ELLENSÉGEI.
Ha a kiadott könyvek nagy százalékát megsemmisítenék, olyan ragálynak 

vetnének gátat, amely sajnos rettenetes munkát végez az emberek lelkivilágán. 
Szerelmi regények, könnyelmű és izgató történetek, sőt még az úgynevezett val-
lásos regények – amelyekhez a szerző erkölcsi tanulságot is fűz – átkára vannak 
az olvasónak. Lehet, hogy a szerző vallásos kijelentéseket, érzelmeket sző törté-
neteibe, de a legtöbb esetben Sátán van ott mennyei angyalnak öltözve, hogy 
annál eredményesebben csaljon és csábíthasson. Senki sincs olyan biztonság-
ban a kísértésektől, senki nem olyan megállapodott, meggyökerezett a helyes 
elvekben, hogy veszély nélkül olvashatná ezeket a történeteket.

A kitalált történetek olvasói olyan rossz szórakozásnak hódolnak, amely rom-
bolja a lelki életet és elhomályosítja a Szentírás szépségét. Egészségtelen izgal-
mat okoz, lázba hozza a képzeletet, és alkalmatlanná teszi az elmét a hasznos 
munkára. Elvonja a lelket az imádkozástól, és képtelenné tesz bármilyen lelki 
tevékenységre.

Isten sok fiatalt magasrendű képességekkel áldott meg. Igen gyakran azon-
ban elgyengítették képességeiket, megzavarták és gyengítették értelmi erőiket, 
éveken át nem növekedtek a kegyelemben és hitelveink ismeretében – olvasmá-
nyaik helytelen megválasztása miatt. Akik az Úr közeli eljövetelét várják, s várják 
azt a csodálatos elváltozást, amikor „ez a romlandó test romolhatatlanságba öl-
tözik”, azoknak a kegyelmi idő alatt magasabb színvonalon kellene állniuk.

Kedves fiatal barátaim, ítéljétek meg saját tapasztalataitokból az „izgalmas” 
történetek hatását! Vajon ilyen olvasmányok után ki tudjátok-e nyitni a Bibliát, 
tudjátok-e érdeklődéssel olvasni az igét? Vajon nem találjátok ilyenkor unalmas-
nak Isten könyvét? Ama szerelmi történet megbűvölte lelketeket, lerontva nyi-
tottságát. Lehetetlenné teszi számotokra, hogy figyelmeteket az örök boldogsá-
got érintő, fontos, fenséges igazságokra összpontosítsátok.

Határozottan utasítsatok vissza minden selejtes, értéktelen olvasmányt, mert 
nem erősíti lelki életeteket, hanem olyan érzelmekkel táplálja benső világoto-
kat, amelyek megrontják a gondolkodást. Jézust akarják veletek elfeledtetni, és 
rábírnak benneteket, hogy kevesebbet foglalkozzatok az Ő becses tanításaival. 
Tartsátok távol magatokat mindattól, ami rossz irányba terelné gondolataitokat! 
Ne terheljétek meg az elmét selejtes regényekkel, amelyek nem adhatnak erőt 
értelmi képességeiteknek, mert a gondolatok mindig hasonlóak lesznek a lélek 
táplálékához.

A KÖNYVEK KÖNYVE.
Az ember vallásos lelkületét azok a könyvek és újságok jellemzik, amelyeket 

szabadidejében olvas. Hogy az ifjúság érzelemvilága egészséges lehessen és jó-
zan vallási elvei legyenek, ápolnia kell a közösséget Istennel az ige alapján. A 
Biblia a mi vezetőnk a jobb élet felé, mert megmutatja az üdvösség útját Krisztus 
által. A Biblia tartalmazza a legtanulságosabb és legérdekesebb történelmet és 
életrajzokat. Azok, akiknek a képzeletvilágát még nem rontották meg silány re-
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gények, a Bibliát a legérdekesebb könyvnek fogják tartani.
A Biblia a könyvek könyve. Ha szereted Isten szavát és lehetőségeid szerint 

kutatsz benne, hogy gazdag kincseit birtokolhasd és minden jó cselekedetre tö-
kéletesen felkészülj, akkor biztos lehetsz abban, hogy Jézus az, aki téged magá-
hoz vonz. Egyáltalán nem elég csak alkalmilag olvasni az Írást – anélkül, hogy 
megértenéd Krisztus tanításait azért, hogy eleget tehess követelményeinek. 
Vannak kincsek Isten szavában, amelyeket csak úgy lehet felfedezni, ha mélyre 
ásunk az igazság bányájában.

Az öntelt ember visszautasítja az igazságot, de a megtért lélek csodálatos vál-
tozáson megy át. Az a könyv, amely azelőtt nem érdekelt bennünket, mert olyan 
igazságokat mutatott be, amelyek bűnös életünk ellen tettek bizonyságot, most 
a lélek igazi táplálékává, az élet örömévé és vigaszává lesz. Megszentelt lapjait 
az igazság napja világítja meg, és a Szentlélek szól lelkünkhöz.

Mindazok, akik eddig szerették a könnyű, értéktelen olvasmányokat, irányít-
sák figyelmüket a biztos prófétai beszédre. Vegyétek Bibliátokat, és tanulmá-
nyozzátok újult érdeklődéssel az Ó- és Újtestamentum szent feljegyzéseit. Minél 
gyakrabban és minél alaposabban tanulmányozzátok a Bibliát, annál szebbnek 
tűnik, s annál kevésbé fogtok könnyű fajsúlyú olvasmányok után vágyni. Szorít-
sátok szívetekhez ezt az értékes könyvet! Barát és vezető lesz számotokra.

AZ EFÉZUSIAK PÉLDÁJA.
Amikor az efézusiak az evangélium hallására megtértek, megváltoztatták 

életmódjukat és szokásaikat. A Szentlélek meggyőző hatása nyomán azonnal 
megvallották bűneiket, lelkük szent felháborodással telt el amiatt, hogy nagyra 
értékelték a Sátán ördöngös módszereit tartalmazó könyveket és a varázslás-
nak hódoltak. Elhatározták, hogy elfordulnak a gonosz szolgálatától, és drágán 
szerzett köteteiket nyilvánosan elégették. Így mutatták meg Istenhez térésük 
őszinteségét. Megtérésükkor a lángoknak adták át azokat a könyveket, melyek 
annakelőtte uralták lelkiismeretüket, befolyásolták értelmüket, és amelyeket él-
vezetes olvasmánynak tartottak. Eladhatták volna könyveiket, de akkor csak a 
gonoszságot terjesztették volna tovább. Attól kezdve megvetették a sátáni prak-
tikákat, a varázslás művészetét, és utáltak minden olyan tudást, amit ezen az 
úton szereztek.

Azok a mostani fiatalok, akik az igazsághoz tértek, vajon elégették-e a varázs-
lás könyveit?

NAPJAINK VARÁZSLATTAL TELI KÖNYVEI.
Nem vádolunk benneteket azzal a bűnnel, amely az efézusiakat tartotta fog-

va. Nem állítjuk, hogy varázslást űztetek és hozzájuk hasonlóan bűvészkedés-
ben, szemfényvesztésben mesterkedtetek, vagy hogy a gonosz szellemekkel 
barátkoztatok. De vajon nem vagytok-e közösségben a gonoszság szerzőjével, 
mindezen ördögi mesterkedések vezetőjével? Nem hallgattok-e az ő tanításaira, 
a sötét hatalmak fejedelmére, akit e világ istenít? Vajon nem vetettétek-e alá 
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magatokat az ő megtévesztéseinek? És nem voltatok-e az ő ügyvivői megtérés 
előtti életetekben, amikor vele összhangban cselekedtetek? Nem adtátok-e oda 
magatokat Sátán ügynökeiül, és tágabb értelemben nem érintkeztetek-e bukott 
angyalokkal, megtanulva tőlük saját lelketek és mások lelkeinek megcsalását?

Mit olvastok? Hogyan használtátok fel időtöket? Vajon a megszentelt jöven-
döléseket tanulmányozzátok, hogy Isten szavát halljátok, amely az igéből szól 
hozzánk? Vízözönként árasztják el a világot a kételkedés, hitetlenség, hűtlenség 
és istentagadás magvát vető könyvek. Kisebb-nagyobb mértékben ilyen köny-
vekből tanultátok leckéiteket – s ezek a könyvek „elvarázsolják”, magukkal ra-
gadják a lelket. Kiszorítják Istent bensőnkből, és elválasztanak jó Pásztorunktól.

MAGASZTOS GONDOLKODÁSRA ALKALMATLAN ELME.
A könyveket, amelyeket olvastatok, Sátán ügyvivői tervezték, hogy az elmét 

megbabonázzák sátáni elméletekkel, s megtanítsanak, miként szolgálhattok az 
ördögnek. Milyen sok a hitetlenség irányzatát tartalmazó könyv, amelyek a lel-
ket tetszetős kétkedésekkel akarják megzavarni! Sátán mérgező leheletével fer-
tőzöttek, és halálos lelki kór támadja meg olvasóikat.

Az álirodalom micsoda tömege van a világon! Az ilyen olvasmány ostoba kép-
zelődésekkel tölti meg a lelket, ellenszenvet ébresztve az igazság és életszentség 
igéi iránt. Így az elme alkalmatlanná válik a magasztos elmélyülésre a Szentírás-
ban, a türelmes, kitartó kutatásra.

A Biblia az a könyv, amely elvezérel Isten paradicsomába.
MEGTÉVESZTŐ KÖNYVEK.
Sokat írtak a földi kincsek megszerzésének módjairól, mintha e világ gazdag-

sága útlevelet szerezne nekünk a mennybe! Hány kötetet írtak össze emberek 
merész és önhitt cselekedeteiről, amelyek egy lépéssel sem visznek közelebb a 
jobb országba vezető úthoz! Hány könyv foglalkozik háborúval és vérontással, 
félrevezetve az ifjúságot! Amikor az ilyen könyveket olvassák, Sátán áll mellet-
tük, hogy hasonlóan háborús lelkületre késztesse őket. Ereikben felforr a vér, 
és olvasmányuk kegyetlen tettek véghezvitelére ösztökéli őket. A számtalan er-
kölcstelen könyv szentségtelen vágyakat ébreszt és felgyújtja a szív szenvedélye-
it. Ezek az olvasmányok elvezetnek mindattól, ami szentséges és tiszta!

Megvannak nektek is a varázskönyveitek, amelyek jeleneteit és képeit ő su-
galmazta, aki kivettetett a mennyből.

SÁTÁN VARÁZSEREJÉNEK MEGTÖRÉSE.
Elégessük-e a „varázskönyveket”? Sátán zsinagógájában olyan varázshelyek 

vannak, ahol a féktelenséget ápolják és annak hódolnak, de jelen van egy tanú, 
a láthatatlan látogató, aki tanúságot tesz sötét tetteiről. Sátán elnököl a hiú, 
büszke és mulatozó emberek gyülekezetében, ő a dorbézolás fő mozgatóereje. 
Álruhában van ott. Varázserő árad belőle, s a világ, sőt a gyülekezet is befolyása 
alá kerül, s olyan dolgokra veszi rá őket, amelyekről nem is álmodtak volna, hogy 
valaha megcselekszik. Ha tudomásuk lenne tetteikről, amelyeket végre fognak 
hajtani, annyira csodálkoznának rajta, mint Hazáel, amikor a próféta későbbi 
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életmódjáról beszélt neki.
Minden férfi, nő és gyermek, akit nem Isten Lelke vezérel, Sátán varázsla-

tának befolyása alatt áll, és tettei, valamint példája által másokat is eltérít az 
igazság útjáról. Ha Krisztus átformáló kegyelme hatja át a szívet, igazságos fel-
háborodás lesz úrrá a lelken, amiért olyan sokáig nem törődött az üdvösséggel, 
amelyet Isten készített számára. Ekkor teljesen át fogja adni testét, lelkét és el-
méjét Istennek, és megszakítja közösségét Sátánnal, az Istentől nyert kegyelem 
által. Az efézusiakhoz hasonlóan szakít a varázslattal, és az utolsó szálat is eltépi, 
amely a gonoszhoz köti. Elhagyva a sötétség fejedelmének zászlaját, Immánuel 
vérrel áztatott lobogója alá lép. Elégeti a lelkét megrontó könyveket.

A MEGFELELŐ SZELLEMI TÁPLÁLÉK
Mit olvassanak gyermekeink? Komoly kérdés ez, és komoly választ igényel. 

Sajnálattal tapasztalom, hogy a keresztény családok olyan folyóiratokat és új-
ságokat olvasnak, amelyek folytatásos regényeket tartalmaznak, és ezek rossz 
befolyást árasztanak lelkivilágukra. Megfigyeltem azokat, akik fogékonnyá vál-
tak az ilyen irodalomra. Bár kiváltságuk lett volna, hogy Isten igéjét olvassák és 
megismerkedjenek igazságaival és hitük tantételeivel, káros olvasmányaik miatt 
az igazi alázatosság hiányában nőttek fel.

Ennek a kedves ifjúságnak nagy szüksége van arra, hogy jellemük építéséhez 
a legjobb anyagot használják fel – Isten szeretetét, az Ő félelmét és Krisztus is-
meretét. De sokan nem ismerik az igazságot úgy, ahogyan az Jézus Krisztusban 
van. A lélek, a benső világ érzéki szenzációkat habzsol, azokban gyönyörködik. 
Képzeletük valószerűtlen világában élnek, és alkalmatlanná válnak az élet min-
dennapi kötelességeinek teljesítésére.

A REGÉNYOLVASÁS KÖVETKEZMÉNYEI.
Megfigyeltem azokat a gyerekeket, akik így nőttek fel. Akár otthon, akár má-

sutt, nyugtalanok, álmodozók, s képtelenek arra, hogy nagy általánosságokon 
kívül valamiről társalogjanak. A nemesebb képességek, amelyek magasabb cé-
lokat szolgálnának, köznapi és köznapinál rosszabb tárgyakról való gondolkodás-
sá fajultak, olyannyira, hogy az illető megelégszik az ilyen témákkal, és alig tud 
felemelkedni valamilyen magasabb rendű eszméhez. A vallásos társalgás nem-
kívánatos előttük.

A szellem ilyen tápláléka megfertőzi az embert, és érzéki, tisztátalan gondo-
latokat idéz fel benne. Őszinte sajnálatot éreztem az ilyen lelkek iránt, ha meg-
gondoltam, mennyit veszítenek azzal, hogy elmulasztják Krisztus ismeretének 
megszerzését, holott Őbenne összpontosul minden reményünk az örök életre. 
Mennyi értékes órát, napot pazarolnak el, amely idő alatt az igazi jóság minta-
képét tanulmányozhatnák!

Vannak személyes ismerőseim, akik helytelen olvasmányaik miatt elveszítet-
ték egészséges kedélyállapotukat. Beteg képzelettel járnak-kelnek az életben, 
felnagyítva minden kis sérelmet. Olyan dolgok, amelyeket egy egészséges, józan 
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gondolkodású ember észre sem venne, elbírhatatlan próbáknak, áthághatatlan 
akadályoknak tűnnek számukra. Úgy érzik, örökösen árnyékban élnek.

Azok, akik izgató történeteket futnak át, szellemi erejüket megnyomorítják, 
és alkalmatlanná válnak a hasznos, erőteljes kutatásra és gondolkodásra. Van-
nak életük delén túl lévő férfiak és nők, akik sohasem gyógyultak ki a mértékte-
len olvasás betegségéből.

Fiatal korukban felvett szokásaik velük együtt növekedtek és erősödtek, bár 
határozott kísérleteket tettek legyőzésükre, de csak részben arattak sikert. So-
kan soha nem nyerték vissza szellemük eredeti erejét. Minden kísérletük, hogy 
gyakorlati keresztények legyenek, csak kísérlet marad, az elhatározásnál nem 
tudnak továbbjutni. Képtelenek a Krisztuséhoz hasonló életre, és folytatják az 
ilyenfajta irodalom olvasását.

A fizikai hatás nem kevésbé baljóslatú. Olvasási szenvedélyük az idegrend-
szert fölöslegesen igénybe veszi. Sokszor fiatal emberek és idősebbek is gyenge-
elméjűek lettek a túl sok olvasástól. Az állandó izgalmak miatt az elme annyira 
meggyengül, hogy végül is az agy finom gépezete leáll és bénulás következik be.

LELKI ITTASSÁG.
Ha izgató, érdekfeszítő történetek utáni vágy tölti be a lelket, az erkölcsi ér-

zék megromlik. A lélek elégedetlen mindaddig, míg állandóan ilyen egészségte-
len, haszontalan táplálékhoz nem jut. Láttam Krisztust valló fiatal hölgyeket, akik 
valóban boldogtalanok voltak, ha nem volt kezükben valamilyen új regény vagy 
novella. A lélek úgy vágyakozott az izgalmak után, ahogyan az iszákos kívánja a 
részegítő italt. Ez a fiatalság nem volt odaadó lelkületű, életük nem világított 
azzal a mennyei világossággal, amely a tudás forrásához vezethette volna társa-
ikat. Nem volt mélységes meggyőződésük, vallásos életük. Ha nem lett volna ál-
landóan előttük az ilyenfajta olvasmány, még lett volna remény megjavulásukra, 
de ők sóvárogták, kívánták és újra és újra megszerezték azt.

Fájdalommal látom, ha a fiatalok így teszik tönkre az életüket és hasznavehe-
tőségüket, s nem készülnek fel gyakorlatilag a mennyei közösségre, az örök élet-
re. Nem találhatunk jobb nevet számukra, mint a „lelki iszákosok” elnevezést.

A mértéktelen olvasás veszélyes befolyást gyakorol az agyra, éppúgy, mint a 
mértéktelen evés és ivás.

A GYÓGYSZER.
A gaz, a gonosz növekedésének elkerülésére szolgáló legjobb módszer a föld 

előzetes elfoglalása, bevetése. A legnagyobb gonddal és elővigyázatossággal 
kell ápolni a lelket, a Biblia igazságainak értékes magvait vetve belé. Az Úr nagy 
kegyelmében megmutatta nekünk az Írásban a szentséges élet szabályait.

Megihletett szent életű férfiakat, hogy feljegyezzék utasításait javunkra, így 
láthatjuk, milyen ellenség leselkedik ránk életünk ösvényein, és tudhatjuk, mi-
ként szabadulhatunk meg tőle. Azok, akik engedelmeskednek a figyelmezteté-
seknek és az Írást kutatják, nem lesznek tudatlanok ezekben a dolgokban. Az 
utolsó napok veszélyei között a gyülekezet minden egyes tagja értse meg re-
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ményének és hitének alapját. Olyan alapok ezek, amelyeket könnyű megérteni. 
Elegendő igazság töltheti be lelkünket, elménket, ha Urunk, Jézus Krisztus isme-
retében növekedni akarunk.

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 186-192. EFÉZUS

Mialatt Apollós Korinthusban munkálkodott, Pál betartva ígéretét, visszatért 
Efézusba. Rövid látogatást tett Jeruzsálemben, kevés időt töltött Antiókhiában, 
egykori működésének színhelyén. Innen „Kis-Ázsián általmenve, eljárván Galá-
czia tartományát és Frigiát” (Ap. csel. 18:23), meglátogatta azokat a gyülekeze-
teket, amelyeket alapított, és erősítette a tanítványok hitét.

Az apostol napjaiban Kis-Ázsia nyugati része, Róma ázsiai tartományaként 
volt ismeretes. Fővárosa Efézus, jelentős kereskedelmi gócpont volt. Kikötő-
jében számos kereskedelmi hajó horgonyzott, és utcáin a világ minden tájáról 
odasereglett emberek tarka tömege nyüzsgött. Korinthushoz hasonlóan, sokat 
ígérő misszióterületnek mutatkozott.

A zsidók, akik abban a korszakban az egész civilizált világon szétszórtan éltek, 
általánosan várták a Messiás jövetelét. Amikor Keresztelő János prédikált, az 
évenkénti ünnepekre feljött zsidók közül sokan kimentek a Jordán partjára, hogy 
meghallgassák. Ott hallották, amint hirdette Jézust, a megígért Messiást, és ezt 
az üzenetet azután elvitték a világ minden részébe. A gondviselés ily módon 
készítette elő az apostolok tevékenykedésének útját.

Amikor Pál Efézusba érkezett, tizenkét testvért talált ott, akik Apollóshoz 
hasonlóan Keresztelő János tanítványai voltak, és ugyancsak hozzá hasonlóan, 
Krisztus missziójáról is ismerettel bírtak. Nem voltak ugyan olyan tehetségesek, 
mint Apollós, azonban hasonló őszinteséggel és hittel igyekeztek arra, hogy el-
nyert ismeretüket terjesszék.

Ezek a testvérek mit sem tudtak a Szentlélek munkájáról. Amikor Pál meg-
kérdezte őket, vettetek-e Szentlelket, azt felelték: „Sőt inkább azt sem hallottuk, 
hogy vagyon-é Szent Lélek.” „Mire keresztelkedtetek meg tehát?” kérdezte to-
vább Pál – amire így válaszoltak: „A János keresztségére.” (Ap. csel. 19:2–3)

Az apostol ezután elébük tárta azokat a nagy igazságokat, amelyek a keresz-
tény reménységének alapjai. Beszélt nekik Krisztus földi életéről és csúfos, szé-
gyenletes haláláról. Elmondta, miként törte át az élet Ura a sír korlátait és feltá-
madt, mint a halál legyőzője. Elismételte előttük az Üdvözítő parancsát, amelyet 
tanítványainak adott: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. El-
menvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.” (Mt. 28:18–19) Majd beszélt 
nekik Krisztus ama ígéretéről, hogy elküldi hozzájuk a Vigasztalót, akinek ereje 
által hatalmas jelek és csodák történnek. Vázolta azt is, hogy ez az ígéret milyen 
dicsőségesen teljesedett be pünkösd napján.

Élénk érdeklődéssel, hálás csodálattal és nagy örömmel hallgatták a testvé-
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rek az apostol szavait. Hitben felfogták Krisztus engesztelő áldozatának csodála-
tos igazságát, és elfogadták Megváltójuknak. Azután megkeresztelkedtek Jézus 
nevében, és amikor Pál „reájuk vetette kezét”, elnyerték a Szentlélek keresztsé-
gét is, ami képesítette őket, hogy más népek nyelvén szóljanak és prófétáljanak. 
Ily módon készültek fel, hogy misszionáriusokként működjenek Efézusban és 
környékén; majd Kis-Ázsiába is kimenjenek hirdetni az evangéliumot.

Az az alázatos, tanulékony és készséges lelkület, amelyet ezen férfiak maguk-
ban kifejlesztettek, alkalmassá tette őket arra, hogy a misszióterületre kimen-
jenek. Példájuk nagyon értékes tanulság minden keresztény számára. Sokan a 
lelki életben csak igen csekély haladást tesznek, mivel magukról sokkal többet 
tartnak, minthogy tanulónak beállnának. Megelégszenek Isten igéjének felszí-
nes ismeretével; s mivel sem hitükön, sem szokásaikon változtatni nem akarnak, 
nem is fáradoznak nagyobb világosság elnyeréséért.

Ha Krisztus követői komolyan törekednének bölcsességre, az igazság olyan 
kincséhez jutnának, amelyről mind ez ideig halvány sejtelmük sem volt. Aki tel-
jesen átadja magát Istennek, azt isteni kéz vezeti. Ha még oly alacsony szárma-
zású és látszólag tehetségtelen is valaki, de ha szeretetteljes és bizakodó szívvel 
engedelmeskedik az isteni akarat minden intésének, akkor tapasztalni fogja, 
hogy erői megtisztulnak, nemesednek, megelevenednek, és tehetségei foko-
zódnak. Ha értékeli az isteni bölcsesség tanításait, akkor az Úr szent feladatot 
bíz reá. Képességeket nyer arra, hogy életét Isten dicsőségére és a világ áldására 
szentelje. „A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együ-
gyűeket.” (Zsolt. 119:130)

Sokan ma is éppoly tudatlanok a Szent Léleknek az emberi szívben végzett 
munkája felől, mint voltak az akkori hívők Efézusban; Isten Igéje pedig egyet-
len igazságot sem tanít világosabban, mint ezt. Próféták és apostolok tárgyalták 
ezt a kérdést. Krisztus maga irányítja figyelmünket a növényvilágban látható fej-
lődésre, hogy ezzel Lelke működését szemléltesse a lelki élet kialakulásánál. A 
szőlőtő gyökeréből áradó nedv szétoszlik a vesszőkben, fenntartja a növekedést, 
létrehozza a virágzást és gyümölcstermést. Ez áll a Szentlélek életadó erejére 
is; az Üdvözítőből fakad, áthatja a lelket, újjászül; megtisztítja szándékainkat és 
hajlamainkat. Még a gondolatokat is alárendeli Isten akaratának, és alkalmassá 
teszi az embert arra, hogy szent cselekedetek dicső gyümölcseit érlelje.

A lelki életnek ez a szerzője láthatatlan; emberi tudomány nem adhat magya-
rázatot arra nézve, hogy ennek az életnek hogyan leszünk és maradunk része-
sei. A Lélek működése azonban mindenkor összhangban van a kinyilatkoztatott 
igével. A szellemi világ törvényei azonosak a természet világának törvényeivel. 
Noha a természetes életet pillanatról pillanatra isteni erő tartja fenn, annak meg-
őrzése mégsem történik szemmel látható csoda által, hanem azon áldások hasz-
nosításával, amelyek rendelkezésünkre állnak. Hasonlóan a lelki életet is azok 
az eszközök tartják fenn, amelyeket a gondviselés juttat számunkra. Ha Krisztus 
követője el akar jutni „érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak 
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mértékére” (Ef. 4:13), akkor az élet kenyeréből kell ennie és az üdvösség vizéből 
innia. Növekednie kell, munkálkodni, imádkozni, és minden dologban betartani 
azokat a tanításokat, amelyeket Isten adott igéjében.

Ezen zsidó megtértek tapasztalataiból még további tanulságot is meríthe-
tünk. Amikor János megkeresztelte őket, még nem értették meg teljesen Jézus 
misszióját – hogy Ő a bűnösök Üdvözítője. Még számos tévtanhoz ragaszkodtak. 
Miután azonban nagyobb világosságot nyertek, örömmel fogadták el Krisztust 
Megváltójuknak, ami kötelezettségeiket is megváltoztatta. A tisztultabb hit elfo-
gadása megfelelő változást hozott életükbe és ezen átalakulásuk, valamint Krisz-
tusba vetett hitük vallomása jeléül, újból megkeresztelkedtek Jézus nevében.

Pál régi szokásához híven, Efézusban is a zsinagógában kezdte meg munkál-
kodását. Itt három hónapon át folytatta munkáját, „vetekedvén és igyekezvén 
meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról.” Eleinte szívesen hallgatták 
szavait; azonban csakhamar itt is, mint egyéb helyeken, ellenállásra talált. Azt 
olvassuk, hogy „némelyek megkeményíték magokat és nem hívének, gonoszul 
szólván az Úrnak útáról a sokaság előtt.” (Ap. csel. 19:9) Miután az evangéliu-
mot elvetették és emellett, az elhatározásuk mellett csökönyösen kitartottak, az 
apostol felhagyott a zsinagógában való prédikálásával.

Isten Lelke munkálkodott Pállal és Pál által, mialatt honfitársai megtérésén 
fáradozott. A felhozott bizonyítékok elegendőek voltak, hogy mindenkit megy-
győzzenek, aki őszintén óhajtotta megismerni az igazságot. Sokakat azonban 
előítélet és hitetlenség tartott fogva, és a legmeggyőzőbb bizonyítékok előtt 
sem hajoltak meg. Pál tehát attól tartva, hogy az igazság eme ellenségeivel való 
állandó érintkezés veszélyeztetheti a megtértek hitét, elszakadt tőlük. A tanítvá-
nyokat maga köré gyűjtötte, és nyilvános tanításait Tyrannus iskolájában folytat-
ta, aki mint tanító tekintélynek és tiszteletnek örvendett.

Pál – amint mondja – látta, hogy „nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos”, 
ha mindjárt „az ellenség is sok” (I. Kor. 16:9). Efézus abban az időben Ázsiának 
nemcsak legpompásabb, hanem legromlottabb városa is volt. Babona és érzéki 
élvezetek terjengtek a nagyszámú lakosság körében. Templomaik védő árnyé-
kában a gonosztevők minden fajtája menedéket talált, és a legaljasabb bűnök 
burjánoztak.

Efézus népszerű központja volt Diána istennő tiszteletének. Az „efézusi Diá-
na” csodálatos templomának nemcsak egész Ázsia, hanem az egész ismert világ 
hódolt. Felülmúlhatatlan pompája nemcsak a városnak, hanem az egész népnek 
is büszkesége volt. A templom belsejében álló bálvány, a hagyomány szerint, az 
égből szállott alá. Szimbolikus jelentőségű feliratainak nagy erőt tulajdonítottak. 
Az efézusiak egész sorozat könyvet írtak, amelyek ezeknek a szimbólumoknak a 
jelentőségét és alkalmazását magyarázták.

E könyveket igen sok varázsló buzgón tanulmányozta; ezeknek a templom-
ban levő szobor babonás tisztelői felett igen nagy befolyásuk volt.

Pál apostol Efézusban végzett munkája alatt Isten kegyelmének különös jelei-
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ben részesült. Fáradozásait Isten ereje kísérte, és sokan kigyógyultak testi beteg-
ségeikből. „És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által; 
annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről a keszkenőket, vagy köténye-
ket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz lelkek kimenének belőlük.” 
(Ap. csel. 19:11–12) A természetfölötti erőknek ez a megnyilvánulása nagyobb 
volt mindannál, amit addig Efézusban láttak; ezt sem a szemfényvesztők ügyes-
sége, sem az ördöngösök varázslatai sem tudták utánozni. Miután ezek a csodák 
a názáreti Jézus nevében történtek, az emberek láthatták, tapasztalhatták, hogy 
a menny Istene sokkal hatalmasabb azoknál a varázslóknál, akik Diána istennőt 
imádták. Isten így magasztalta fel szolgáját a bálványimádók szeme láttára; mér-
hetetlenül föléje emelte a leghatalmasabb és legkedveltebb varázslóknak.

Isten, akinek minden gonosz lélek engedelmeskedni tartozik, adott szolgái-
nak hatalmat fölöttük, és felkészült arra, hogy még nagyobb szégyent és vere-
séget hozzon azokra, akik megvetették és megalázták szent nevét. A varázslást 
Mózes törvénye halálbüntetéssel sújtotta; mindazáltal a hitehagyott zsidók idő-
ről időre titokban mégis űzték. Így abban az időben, amikor Pál meglátogatta 
Efézust, voltak „némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül”, akik mikor látták az 
általa véghezvitt csodákat, vakmerően „az Úr Jézus nevét hívták azokra, akikben 
a gonosz lelkek valának.” Ezek „Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten”, akik 
ezt megkísérelték. Találkoztak egy gonosz lélektől megszállt férfival, akit meg-
szólítottak: „Kényszerítünk téged a Jézusra, kit Pál prédikál.” „Felelvén pedig a 
gonosz lélek, monda: a Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti kicsodák vagytok? 
És reájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz lélek vala, legyőzvén őket, hatal-
mat vőn rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból 
a házból.” (Ap. csel. 19:13–16)

Ez letagadhatatlanul bizonyította Krisztus nevének szentségét; de azt is, hogy 
milyen veszélyes dolog Jézus nevét segítségül hívni, ha az Üdvözítő isteni külde-
tésében nem hiszünk. „Félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr 
Jézusnak neve.” (Ap. csel. 19:17/b)

Ezután pedig leplezett tények kerültek felszínre. A hívők közül sokan, amikor 
elfogadták a kereszténységet, nem mondtak le teljesen babonáikról, és bizo-
nyos mértékben még mindig varázslást űztek. Most tehát, meggyőződve téve-
désükről, „sokan a hívők közül eljőnek vala, megvallván és megjelentvén csele-
kedeteiket.” Sőt többen a varázslók közül is feleszméltek és „sokan, kik ördögi 
mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva mindeneknek láttára meg-
égetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek. 
Ekképpen az Úrnak igéje erősen nevekedik, és hatalmat vesz vala.” (Ap. csel. 
19:18–20)

A varázslás tankönyveinek elégetésével bebizonyították az efézusi megtért hí-
vők, hogy amit eddig annyira szerettek, most megutálták. Varázslásukkal Istent 
eddig különösen megbántották, és saját lelküket veszélyeztették. Most azonban 
ellenszenvük annyira nyilvánvalóvá vált a varázslás ellen, hogy eme cselekede-
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tükkel bizonyságot tettek igazi megtérésükről.
Ezek a jövendőmondó könyvek szabályokat és formulákat tartalmaztak a 

gonosz lelkekkel való érintkezésre. Előírásokat Sátán tiszteletére; irányításokat 
arra vonatkozólag, miként kell őt segítségül hívni, és hogyan lehet felvilágosítást 
kapni tőle. Ha a tanítványok megtartották volna ezeket a könyveket, magukat 
tették volna ki a kísértésnek; ha pedig eladják, mások forognak a kísértés veszé-
lyében. Mivel azonban elszakadtak a sötétség birodalmától, nem riadtak vissza 
semmiféle áldozattól, hogy hatalmát letörjék. Így diadalmaskodott az igazság az 
emberek előítélete és pénzvágya fölött.

Krisztus hatalmának ezen megnyilatkozása által a kereszténység a babona e 
fellegvárában nagy győzelmet aratott. Az esemény kihatásai sokkal nagyobbak 
voltak, mint amennyire azt Pál értékelte. Ez a hír Efézusból kiindulva messze 
elterjedt, ami által Krisztus ügyét előbbre vitte. Hosszú idő múltával is, amikor 
az apostol már régen befejezte földi pályafutását, élénken éltek ezek az esemé-
nyek az emberek emlékezetében; lelkek megnyerésének eszközéül szolgáltak az 
evangélium számára.

Szeretnénk hinni, hogy a huszadik század kultúrája foglalta el a pogány babona 
helyét. Azonban Isten igéje és egyéb cáfolhatatlan tények bizonyítják, hogy ko-
runkban a varázslást éppen úgy űzik, mint a régmúltban a mágusok napjaiban. 
Az ókor varázslása a valóságban nem volt egyéb, mint ami a modern spiritizmus 
vagy spiritualizmus fogalma alatt ismeretes. Sátán hozzáférkőzik a lelkek ezreihez, 
amennyiben elhalt rokonok és barátok álarcában közeledik hozzájuk. A Szentírás 
kijelenti: „De a halottak semmit sem tudnak” (Préd. 9:17), gondolatuk, szeretetük, 
gyűlöletük megszűnt, semmi érintkezésük sincsen az élőkkel. Sátán azonban régi 
fortélyaival ismét alkalmazza csalásait, hogy a lelkeket befolyásolja.

A spiritizmus révén sok beteg, bánkódó és kíváncsi ember érintkezik a gonosz 
lelkekkel. Azonban valamennyien, akik ezt teszik, veszedelmes talajon járnak. Az 
igazság igéje tudtunkra adja, hogy Isten hogyan tekint mindezekre. Már az ókor-
ban kemény ítéletet mondott ki arra a királyra, aki pogány istentől kért taná-
csot: „Nincs-é Isten Izráelben, hogy Baálzebúbhoz, az Ekron istenéhez mentek 
tanácsot kérdeni? Azért azt mondja az Úr: Az ágyból, amelyben fekszel, fel nem 
kelsz, hanem kétség nélkül meghalsz.” (II. Kir. 1:3–4)

Napjainkban a spiritiszta médiumok, látnokok és jövendőmondók hason-
másai a régmúlt idők varázslóinak. Azok a titokzatos hangok, amelyek egykor 
Endorban és Efézusban hallatszottak, ma is csábítják az embereket hazudozó 
szavaikkal. Ha a fátylat fellebbenthetnénk, akkor észrevehetnénk, hogyan hasz-
nálják fel a gonosz angyalok minden tudományukat a csalásra és pusztításra. 
Bárhol is érvényesül olyan befolyás, amely az embereket arra készteti, hogy Is-
tenről elfeledkezzenek, ott Sátán elbűvölő ereje munkálkodik. Ha az emberek 
engednek ennek a befolyásnak, kedélyük zavarodott lesz, és lelkük szennyező-
dik, még mielőtt ennek tudatára ébrednének. Ezért ma is szívleljék meg Isten 
gyermekei az apostolnak az efézusi gyülekezethez intézett figyelmeztetését: „És 
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ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem in-
kább meg is feddjétek azokat.” (Ef. 5:11)

BIZONYSÁGTÉTELEK. 5. KÖTET, 140-145. JÁRJUNK-E SPIRITISZTA ORVOSHOZ

„Akházia pedig Samáriában a rácson át leesett a tetőről, és betegen feküdt. 
Ezért követeket küldött ezzel a megbízatással: Menjetek, kérdezzétek meg Baál 
Zebubot, Ekron istenét, vajon felépülök-e bajomból? Az Úr angyala azonban így 
szólt Tesbites Illéshez: Indulj, menj eléje Samária királya követeinek, és kérdezd 
meg tőlük: Hát nincs Isten Izraelben, hogy Baál Zebubot, Ekron istenét mentek 
megkérdezni? Ezért ezt mondja az Úr: Többé nem kelsz fel fekvőhelyedről, meg 
kell halnod.” (II. Kir. 1:2–4)

Ez az elbeszélés szemlélteti Isten rosszallását azokkal szemben, akik elfor-
dulnak tőle és sátáni ügynökökhöz folyamodnak segítségért. Akháb király Isten 
büntetéséből elesett, s fia, Akházia követte őt a trónon. Jellemtelen volt, s csak 
gonoszságot cselekedett Isten színe előtt. Apja és anyja útjain járt, és bűnre vitte 
Izraelt, akárcsak az apja. A lázadó király bűneit gyorsan követte a büntetés: a 
Moáb ellen viselt háború és életveszélyes állapota Isten haragját bizonyították.

Pedig mennyit hallott és látott a Magasságos csodálatos tetteiből apja életé-
ben! Isten bizonyítékát adta a hitehagyott Izrael iránti szigorának és féltésének. 
Akházia minderről tudott, mégis úgy élt, mintha ezek a félelmetes valóságok, 
sőt apja ijesztő végzete is gyermekmesék lettek volna. Ahelyett, hogy meg-
alázta volna szívét az Úr előtt, élete legvakmerőbb istentelenségét kockáztatta 
meg: megparancsolta szolgáinak, hogy kérjenek tanácsot a Baál Zebubtól, vajon 
meggyógyul-e.

Ekron bálványa a mendemonda szerint papjai közvetítésével megjósolta a 
jövő eseményeit. Sokan még messze földről is hozzá fordultak. Ezek a jóslatok és 
értesülések közvetlenül a sötétség fejedelmétől származtak. Sátán hozza létre 
és tartja fönn a bálványok tiszteletét, hogy elterelje Istenről az emberek gondo-
latait, s hamisság és sötétség uralkodjék rajtuk.

Akházia bűnének és büntetésének története elrettentő példa, amelyet senki 
nem hagyhat figyelmen kívül büntetlenül. Bár ma nem tisztelünk pogány bál-
ványokat, mégis ezrek imádkoznak Sátán templomában, ugyanolyan kétségbe-
vonhatatlanul, mint Izrael királya tette. A pogány bálványimádásnak ugyanaz a 
lelkülete él ma is, bár finomabb és vonzóbb alakot öltött. Szomorú, hogy napról 
napra rohamosan csökken a biztos prófétai beszédbe vetett hit. Emiatt azután 
babonaság és ördögi varázslás bűvöli el az emberek gondolkodását. Mindaz, aki 
nem kutatja buzgón a Szentírást, és nem veti alá élete valamennyi kívánságát és 
célját az Ige csalhatatlan mércéjének, s aki nem keresi imában Isten akaratát, 
egészen biztosan el fog tévelyedni a helyes útról, és az ellenfél csalásainak esik 
áldozatul.

A pogány jósok mai megfelelői a szellemidéző médiumok, látnokok és jöven-



128 7. TANULMÁNY jAVASOLT OLVASMÁNYA  

dőmondók. Ugyanazok a titokzatos hangok, amelyek Ekronban és Endorban 
szóltak, hamisságaikkal ma is félrevezetik az embereket. A sötétség fejedelme 
csak új álruhát öltött. A pogány istentiszteletek misztériumait felváltották a tit-
kos társaságok és szeánszok, napjaink varázslóinak titokzatos jelenései és cso-
dái. Kijelentéseiken kapva kapnak az emberek, azok, akik visszautasítják Isten 
Igéjének, Lelkének világosságát. A régi varázslókról ugyan gúnyosan beszélnek, 
a főcsaló mégis diadalmasan kacag, amikor a mai emberek behódolnak más ala-
kot öltött bűvészetének.

Ügynökei ma is állítják, hogy betegeket gyógyítanak meg. Hatalmukat elekt-
romosságnak, magnetizmusnak és úgynevezett „hasonszenvi orvoslásnak” tu-
lajdonítják. Valójában nem mások ezek, mint Sátán csatornái, segítségükkel ba-
bonázza meg az emberek testét és lelkét.

Időről időre lelkészektől és egyháztagoktól kapok leveleket, akik arról tuda-
kozódnak, hogy helytelennek tartom-e, ha szellemidéző és látnok orvosokhoz 
fordulnak. Sátán ügynökei annyira elszaporodtak, annyira általánossá vált hoz-
zájuk fordulni tanácsért, hogy szükséges a figyelmeztetés.

Isten értelmet adott nekünk, hogy megismerhessük az egészség törvényeit. 
Kötelességünkké tette, hogy testi erőnket a lehető legjobb állapotban őrizzük 
meg, s így Istennek tetsző szolgálatot végezhessünk. Akik nem hajlandók a gya-
korlatban alkalmazni a világosságot és tudást, amit Isten könyörületesen elér-
hetővé tett, azok lelki és testi életük fejlesztésének egyik Istentől kapott módját 
utasítják vissza. Olyan területre lépnek, ahol Sátán csalásainak teszik ki magukat.

Ebben a keresztény korban, ebből a keresztény nemzetből sokan ördögi lel-
kekhez fordulnak ahelyett, hogy az élő Istenre bíznák magukat. Az anya, aki gyer-
meke betegágya mellett virraszt, felkiált: „Nem telik több tőlem. Nincs orvos, aki 
meggyógyítaná a gyermekemet?” Felhívják a figyelmét valamelyik látnok vagy 
magnetikus gyógyító csodálatos eseteire, s ő rábízza szeretett gyermekét, olyan 
bizonyosan helyezve őt Sátán kezébe, mintha csak maga a gonosz állna mellet-
te. Gyakran megtörhetetlennek látszó ördögi hatalom uralja a gyermek későbbi 
életét.

Sokan restek erőfeszítéseket tenni, hogy elsajátítsák az élet törvényének is-
meretét és az egészség visszaszerzését szolgáló egyszerű eszközök alkalmazását. 
Helytelen felfogásuk van az életről. Amikor a természet törvényei áthágásának 
betegség lesz a következménye, nem a hibákat igyekeznek kiküszöbölni, majd 
Isten áldását kérni, hanem orvosokhoz fordulnak. Ha visszanyerik az egészsé-
güket, minden dicsőséget a gyógyszereknek és az orvosoknak tulajdonítanak. 
Mindig készen állnak az emberi erő és bölcsesség bálványozására, csak egyetlen 
istent látszanak ismerni, a teremtményt – aki por és hamu.

Fültanúja voltam, amikor egy anya hitetlen orvosnak könyörgött, hogy mentse 
meg gyermeke életét, amikor azonban kérleltem, hogy forduljon segítségért min-
denható Orvosunkhoz, aki a legbetegebbet is meggyógyítja, ha hittel jön hozzá, 
türelmetlenül hátat fordított. Ez Akházia lelkületének megnyilvánulása volt.
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Veszélyes megbíznunk olyan orvosokban, akik nem félik Istent. Az isteni ke-
gyelem hatása nélkül az ember „mindennél csalárdabb és gonosz” (Jer. 17:9), 
önmagasztalás a célja. Hallatlan bűnök rejtőznek az orvosi hivatás leple alatt és 
hallatlan csalásokat hagynak jóvá. Lehet az orvosnak kiváló az értelme és bámu-
latos a jártassága, még ha jelleme elhanyagolt is, és tevékenysége ellenkezik az 
élet törvényeivel. Az Úr, a mi Istenünk biztosít minket arról, hogy várva várja, 
mikor lehetne kegyelmes irántunk. Felszólít, hogy forduljunk Őhozzá a nyomo-
rúság idején. Miért bízunk hát emberekben, ha közvetlenül Istenhez folyamod-
hatunk?

Gyertek velem ebbe a betegszobába! Családapa fekszik itt, aki áldás az embe-
rekre és Isten ügyére. Hirtelen betegség támadta meg. A láz tüze megemészteni 
látszik őt. Tiszta vizet kíván, hogy megnedvesítse ajkát, hogy oltsa égő szomját, 
hűtse lázas homlokát. De nem, az orvos eltiltotta a vizet. Erős italt rendelt élén-
kítésül, ami csak olaj a tűzre. Értőn alkalmazva az áldott, ég adta víz eloltaná az 
emésztő tüzet, de félretették azt a mérgező gyógyszerek kedvéért.

A természet küzd jogaiért, de végül is feladja a harcot, s a halál szabadítja 
meg a szenvedőt. Isten azt kívánta, hogy ez az ember éljen és a világ áldására 
legyen, de Sátán eltökélte, hogy elpusztítja, s az orvos közreműködésével siker 
koronázta tervét. Meddig tűrjük még, hogy így oltsák ki legértékesebb világos-
ságainkat?

Akházia a Baál Zebubhoz küldte szolgáit Ekronba, de a bálvány üzenete he-
lyett Izrael Istenének kárhoztatását hallotta: „Az ágyból, melyben fekszel, fel 
nem kelsz, hanem kétség nélkül meghalsz.” (II. Kir. 1:4) Krisztus bízta meg Illést, 
hogy a hitehagyott király tudomására hozza akaratát. Az Úr okkal neheztelt Ak-
házia istentelensége miatt. Mi az, amit Krisztus nem tett meg a bűnös szívének 
megnyeréséért, azért, hogy tántoríthatatlan bizalmat keltsen benne? Évszáza-
dokon át a legelnézőbb jóindulattal és példa nélkül álló szeretettel vette körül 
népét. Az ősatyák idejétől kezdve bebizonyította, hogy „az emberek fiaiban 
lelte gyönyörűségét” (Péld. 8:31). Mindig segítője volt azoknak, akik keresték 
Őt. „Minden szenvedésükben velük szenvedett, és orcájának angyala megsza-
badította őket; szeretetében és irgalmában megváltotta őket.” (Ésa. 63:9) Izrael 
mégis elpártolt Istentől, és az Úr legkeserűbb ellenségéhez fordult segítségért.

A hébereké volt az egyetlen nemzet, amely az igaz Isten ismeretének örven-
dezett. Amikor Izrael királya a pogány jósdába küldött tudakozódni, akkor azt 
hirdette a pogányoknak, hogy jobban bízik bálványaikban, mint népének Iste-
nében, a menny és föld Teremtőjében. Akik ma vallják, hogy ismerik Őt, ugyan-
úgy szégyent hoznak Istenre, amikor elfordulnak az erő és bölcsesség forrásától, 
hogy a sötétség hatalmaitól kérjenek segítséget vagy tanácsot. Ha Isten haragra 
gerjedt a gonosz, bálványimádó király e lépése miatt, hogyan nézhet azok ha-
sonló tettére, akik szolgáinak vallják magukat?

Miért nem akarnak az emberek abban bízni, aki teremtette őket, és aki egyet-
len érintésével, szavával, pillantásával meggyógyíthat minden betegséget? Ki 
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más lenne méltó a bizalmunkra, mint aki oly hallatlan áldozatot hozott megvál-
tásunkért? Jakab apostol által az Úr határozott utasítást adott kötelességünkről 
betegség esetén. Amikor az emberi segítség nem használ, Isten lesz népének 
segítője. „Beteg valaki köztetek? Hívassa a gyülekezet véneit. Imádkozzanak fö-
lötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében: a hitből fakadó imádság megtartja a 
beteget és az Úr felsegíti őt.” (Jak. 5:14–15) Ha Krisztus hitvalló követői tiszta 
szívvel annyira hinnének Isten ígéreteiben, mint amennyire Sátán ügynökeiben 
bíznak, akkor testben és lélekben tapasztalnák a Szentlélek életadó erejét.

Isten nagy világosságot adott népének, a kísértés mégis elérhet bennünket. 
Ki az közületek, aki Ekron isteneitől kér segítséget? Még a szombatünneplő ad-
ventisták között is milyen gyakran felismerhetjük ezt a lelkületet. Nézzük meg e 
képet – nem a képzelet szülötte: ez a nyomorék férfi – látszólag igen lelkiismere-
tes, de valójában vakbuzgó és öntelt ember – nyíltan megveti az élet és egészség 
törvényeit, amelyek elfogadására isteni kegyelem vezette népünket. Ételét úgy 
kell elkészíteni, hogy kielégítse beteges farkasétvágyát. Ahelyett, hogy egészsé-
ges ételeket fogyasztana otthon, éttermekbe jár, mivel ott féktelenül kielégítheti 
étvágyát. A mértékletesség védelmezője, de semmibe veszi annak alapelveit. 
Ez a férfi a megromlott étvágy templomában imádkozik. Ereje, amely megszen-
telve és nemesedve Isten dicsőségét szolgálhatná, elfogy, és így leromolva alig 
alkalmas valamire. A természet törvényei megsértésének többek között inger-
lékenység, zavaros gondolkodás és túlfeszített idegek a következményei. Ez az 
ember hasznavehetetlen és megbízhatatlan lett.

Nemtetszését váltja ki, ha valaki bátran és becsülettel figyelmezteti e ve-
szélyre. A legenyhébb ellenállás, szemrehányás felháborítja harcias természe-
tét. Most segítség kínálkozik számára olyan valakitől, akinek hatalma a boszor-
kányság médiumán keresztül érvényesül. Mohón kap rajta, nem kímélve időt és 
pénzt, hogy biztosítsa magának a felajánlott szolgálatot. Felületessé, elfogulttá 
vált. A varázsló hatalmát dicséri, és másokat is arra sarkall, hogy a segítségét 
keressék. Izrael Istene megszégyenül, ellenfelének hatalmát pedig tisztelik és 
dicsőítik.

Krisztus nevében szólok: Maradjatok a kezdettől táplált hitetek mellett! Ke-
rüljétek a közönséges és hiábavaló locsogást! Ahelyett, hogy boszorkányságban 
bíznátok, higgyetek az élő Istenben. Átkozott az ösvény, mely Endorba vagy Ek-
ronba vezet! A tiltott területre lépő láb megbotlik és el is esik. Van Isten Izrael-
ben, akivel minden elnyomottra szabadulás vár.

Veszélyes eltérni az Úr utasításaitól, akár a legkisebb mértékben is. Amikor 
letérünk a kötelességteljesítés világos ösvényeiről, olyan eseménysorozat veszi 
kezdetét, amely egyre távolabb sodor a helyes útról. Szükségtelen a meghitt 
kapcsolat azokkal, akik nem tisztelik Istent – elcsábítanak minket, mielőtt észbe 
kapnánk. Attól tartunk, hogy megsértjük világi barátainkat, ha kifejezzük hálán-
kat Isten iránt, és elismerjük, hogy Tőle függünk. Szorosan Isten igéje mellett 
kell maradnunk. Szükségünk van figyelmeztetéseire és bátorítására, feddéseire 
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és ígéreteire; arra a tökéletes példára, amely egyedül Megváltónk életében és 
jellemében nyilvánult meg.

A kötelességteljesítés útján Isten angyalai védelmezik népét, de nincs bizto-
sítékuk e védelemről azoknak, akik készakarva Sátán területére merészkednek. 
A főcsaló ügynöke bármit megígér és megtesz, hogy elérje célját. Nem számít, 
hogy spiritisztának, „elektromos orvosnak”, vagy „magnetikus gyógyítónak” ne-
vezi-e magát. Megtévesztő színleléssel nyeri meg a gyanútlanok bizalmát, úgy 
tesz, mintha ismerné a hozzá fordulók életét, megértené nehézségeiket és ba-
jaikat. Világosság angyalának adja ki magát, de szívében sötétség honol. Mély 
érdeklődést színlel a tanácsért hozzá forduló asszonyok iránt. Azt mondja nekik, 
hogy minden bajuk gyökere a boldogtalan házasságban rejlik. Ez nagyon is igaz 
lehet, de az efféle tanács mit sem javít a helyzeten. Azt mondja nekik, hogy sze-
retetre és megértő szívre van szükségük. Mély érdeklődést színlel jólétük iránt, 
ezzel megbabonázza tudatlan áldozatait, megbűvöli őket, akár a kígyó a mada-
rat. Rövidesen teljesen a hatalmába kerülnek, és az ijesztő következmény: bűn, 
gyalázat és romlás.

Sokan vannak a bűn munkásai. Szétdúlt otthonok, bemocskolt hírnevek és 
megtört szívek jelzik útjukat. De minderről vajmi keveset tud a világ. Továbbra is 
új áldozatokat követelnek, és Sátán ujjong a pusztuláson.

A látható és láthatatlan világ szoros kapcsolatban áll egymással. Ha felleb-
benthetnénk a fátylat, gonosz angyalokat látnánk, amint sötétséget igyekszenek 
terjeszteni körülöttünk. Teljes erejüket a félrevezetésre és pusztításra fordítják. 
A gonosz lelkek körülveszik, befolyásolják és segítik a gonosz embereket. Ezzel 
szemben a hit és ima embere Isten irányítására bízza lelkét, Isten angyalai hoz-
nak neki világosságot és erőt a mennyből.

Senki sem szolgálhat két Úrnak. A világosság és a sötétség nem élesebb el-
lentétek, mint Isten szolgálata és Sátán szolgálata. Illés próféta valódi fényben 
mutatta ezt be, amikor félelmet nem ismerve szólította fel a hitehagyott Izraelt: 
„Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt, ha pedig a Baál, kövessétek azt!” (I. Kir. 18:21)

Aki átadja magát a sátáni varázslatnak, nagy haszonnal dicsekedhet, de ez 
még nem bizonyítja, hogy tette bölcs vagy biztonságos volt! Mit ér vele, ha 
meghosszabbítja életét? Mit ér az ideiglenes nyereség? Kifizetődik-e végül, ha 
semmibe vesszük Isten akaratát? E látszólagos nyereség idővel jóvátehetetlen 
kárnak bizonyul. Egyetlen olyan korlátot sem léphetünk át büntetlenül, amelyet 
Isten a védelmünkre állított.

Csak akkor lehetünk biztonságban, ha figyelembe vesszük a régi tájékozódási 
pontokat. A törvényről és a bizonyságtételről szólva: akik nem ezen igék szerint 
szólnak, azokban nincs világosság.

>>> vissza a 7. tanulmányhoz
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8. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 196. (A FÁRADOZÁS ÉS MEGPRÓBÁLTA-
TÁS NAPJAI)

Pál működése Efézusban tehát befejeződött. Itteni egész szolgálata a szünte-
len munka, sok kísértés és súlyos gondok időszaka volt. A népet nyilvánosan, és 
házról házra járva tanította; könnyek között oktatta és intette. Emellett a zsidók 
állandó ellenállást fejtettek ki, és egyetlen alkalmat sem mulasztottak el, hogy a 
közvéleményt ellene hangolják.

Miközben Pál így küzdött az ellenállással, mialatt fáradhatatlan buzgalom-
mal fejlesztette az evangélium munkáját, egyúttal síkra szállt a hitben még fiatal 
gyülekezet érdekeiért, de ugyanakkor lelkében súlyos terheket hordozott vala-
mennyi gyülekezetért.

Nagy bánatot okozott neki egyes tagok hitehagyása, az általa alapított gyü-
lekezetekben. Attól félt, hogy érettük való fáradozása esetleg hiábavalónak bi-
zonyul. Sok álmatlan éjszakát töltött el imában és elmélkedésben, ha arról ér-
tesült, hogy mi mindent követtek el munkájának lerontására. Aszerint, ahogyan 
alkalom kínálkozott és a viszonyok megkívánták, írt a gyülekezeteknek. Kifejtette 
előttük esetleges rosszallását; tanácsokat, intéseket és bátorításokat küldött ne-
kik. Ezekben a levelekben nem említette saját nehézségeit, és mégis időnként 
bepillantást engednek a Krisztus ügyéért folytatott küzdelmeibe és szenvedé-
seibe. Verést és bebörtönözést, hideget, éhséget és szomjúságot; veszedelme-
ket szárazon és vízen, a városban és a pusztában; saját honfitársaitól, a pogá-
nyoktól és hamis testvérektől – mindent eltűrt az evangéliumért. Rágalmazták, 
szidalmazták „mindeneknek söpredékévé” lett, aggódva, üldözve; „mindenütt 
nyomorgatva”, „minden órában veszedelemben”, mindenkor „halálra adatunk a 
Jézusért”. (I. Kor. 4:13; II. Kor. 4:11; II. Kor. 11:26)

Az ellenállás állandó viharának közepette, az ellenség kiáltozása és barátok 
hitehagyása közben, a rettenthetetlen apostol szinte elvesztette bátorságát. Ha 
azonban visszapillantott a Golgotára, újabb buzgalommal fogott hozzá, hogy 
a Megfeszítettet prédikálja, és ismeretét terjessze. Csak ama véráztatott úton 
haladt, amelyen előtte Krisztus is járt, és nem kívánt feloldozást küzdelme alól 
mindaddig, amíg fegyverzetét le nem rakhatta Megváltójának lábai elé.

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 256-268. (PÁL UTOLSÓ JERUZSÁLEMI 
ÚTJA; PÁL, A FOGOLY-RÉSZLET)

Pál nagyon szeretett volna még a húsvéti ünnepek előtt Jeruzsálembe ér-
kezni. Így alkalma lehetett volna, hogy találkozzék azokkal, akik a világ minden 
tájáról az ünnepségekre özönlenek. Mindig élt benne az a remény, hogy valami-
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lyen úton-módon hozzájárulhat hitetlen honfitársai előítéleteinek eloszlatásá-
hoz, ami után rábírhatók lesznek, hogy az evangélium magasztos világosságát 
elfogadják. Ezen kívül szerette volna meglátogatni a jeruzsálemi gyülekezetet is, 
hogy átnyújthassa azokat az adományokat, amelyeket a pogány-keresztények 
küldtek szegény Júdeabeli hittestvéreiknek. Végül pedig azt is remélte, hogy lá-
togatása által szorosabb kapcsolatot teremt a megtért zsidók és a pogány-ke-
resztények között.

Midőn Korinthusban munkáját befejezte, elhatározta, hogy közvetlenül Pa-
lesztina partján fekvő valamelyik kikötőbe utazik. Már majdnem minden előké-
szület megtörtént, és éppen a hajóba akart szállni, amikor értesítették, hogy a 
zsidók összeesküdtek ellene. A hit ezen ellenségeinek minden eddigi kísérlete 
meghiúsult, hogy az apostol működésének véget vessenek.

Az evangélizáló munka sikere felingerelte a zsidók haragját. Mindenfelől fu-
tottak be hírek az új tan terjedéséről, amely feloldja a zsidókat a ceremoniális 
törvény megtartása alól, és a pogányoknak a zsidókkal egyenlő jogokat biztosít, 
mint Ábrahám gyermekeinek. Pál, a Korinthusban tartott prédikációiban ugyan-
azokat az alapelveket tárta fel, mint amelyekért leveleiben is olyan nyomatékkal 
harcolt. Hangsúlyozott kijelentését, hogy „nincsen többé pogány és zsidó, körül-
metélkedés és körülmetéletlenség” (Kol. 3:11) ellenségei vakmerő káromlásnak 
tekintették; elhatározták tehát, hogy elnémítják.

Amikor Pált az összeesküvésről tájékoztatták, elhatározta, hogy Maczedónián 
keresztül fog utazni. Tervét, hogy Jeruzsálemet a páska ünnepére elérje, el kel-
lett ejtenie; remélte azonban, hogy pünkösdre ott lehet.

Pált és Lukácsot „kíséré pedig Ázsiáig a béreai Sopater, a thessalonikabeliek 
közül pedig Aristárkhus és Sekundus és a derbei Gájus és Timótheus; Ázsiabeliek 
pedig Tikhikus és Trofimus” (Ap. csel. 20:4). Pál nagyobb összeget vitt magával 
a pogány gyülekezetektől, amelyet a júdeai mű élén álló testvéreknek akart át-
adni. Ezért úgy intézkedett, hogy ezek a testvérek, mint az említett gyülekezetek 
képviselői, akik hozzájárultak a pénz gyűjtéséhez, kísérjék őt Jeruzsálembe.

A páska ünnepét Pál Filippiben töltötte. Csak Lukács maradt vele, többi úti-
társai továbbmentek Troásba, hogy ott bevárják őt. A filippiek voltak a legszere-
tetteljesebbek és leghűségesebbek mindazok közül, akiket az apostol megtérí-
tett. Az ünnep nyolc napját tehát zavartalanul, boldog együttlétben töltötte el.

Pál és Lukács azután Filippiből Troásba hajóztak, ahol öt nap múlva utolérték 
társaikat, és hét napot töltöttek az ottani hívőkkel.

Ott-tartózkodása utolsó estéjén a testvérek „egybegyűltek a kenyér meg-
szegésére”. Mivel szeretett tanítójuk búcsúzott el tőlük, sokkal nagyobb szám-
ban gyűltek össze, mint rendesen. Egybegyűltek „a felházban”, a harmadik 
emeleten, ahol az apostol szeretete hevével és aggodalmával egészen éjfélig 
prédikált nekik.

Az egyik nyitott ablakban ült egy Eutikhus nevű ifjú. Ebben a veszedelmes 
helyzetben elaludt, és kiesett az udvarra. Egyszerre nagy zavar és izgalom tá-
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madt. Az ifjút csakhamar holtan hozták fel, és sokan gyűltek köréje sírva és jaj-
gatva. Pál azonban utat tört magának a megrémült tömeg sorai között, az ifjút 
átkarolta, és bensőségesen könyörgött Istenhez, keltené a halottat ismét életre. 
Isten meghallgatta könyörgését. Minden sírást és jajszót túlharsogva hallatszott 
az apostol hangja: „Ne háborogjatok; mert a lelke benne van.” (Ap. csel. 20:10) 
Nagy örömmel ismét összegyűltek a hívők a felházban. Együtt részesültek az Úr 
vacsorájában, majd hallgatták Pált, aki „mind virradatig beszélgetett”.

Miután a hajó indulásra készen állt, amellyel Pál és kísérői folytatni óhajtot-
ták útjukat, a testvérek a fedélzetre siettek. Az apostol azonban a rövidebb szá-
razföldi utat választotta, elindult tehát Troásból gyalog Assusba, hogy ott útitár-
saival ismét találkozzék. Kis időt nyert ezáltal az elmélkedésre és imádkozásra. 
A jeruzsálemi útjával kapcsolatos nehézségek és veszélyek, az ottani gyülekezet 
magatartása vele és munkájával szemben, valamint a gyülekezetek állapota és 
az evangélium művének szükségletei az egyéb területeken – komoly és aggasz-
tó gondolatokra adtak okot. Ezért felhasználta ezt a különleges alkalmat, hogy 
erőért és vezetésért Istenhez forduljon.

Az utasok Assustól délre, Efézus mellett hajóztak el, ahol az apostol oly hosz-
szú ideig tevékenykedett. Pál szerette volna meglátogatni az ottani gyülekezetet, 
mivel fontos utasításokat és tanácsokat akart adni számukra. Érett megfontolás 
után azonban mégis a továbbutazás mellett döntött, mivel „ha lehetne néki, 
hogy pünkösd napjára Jeruzsálemben legyen”. Milétusba érkezésük után, Efé-
zustól körülbelül hat mérföldnyire, az apostol megtudta, hogy időt szakíthat az 
efézusi gyülekezet képviselőivel való találkozásra, mielőtt a hajó továbbmenne. 
Elküldött tehát azonnal a gyülekezet véneiért, és sürgősen kérette őket, jöjjenek 
Milétusba, hogy beszélhessen velük, mielőtt útját folytatná.

Meghívásának eleget is tettek. Pál most még egyszer fontos, szívhez szóló 
intő- és búcsúszavakat intézett hozzájuk: „Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, 
melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat ti köztetek az egész idő alatt. 
Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és sok kísértetek 
közt, melyek én rajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek. Hogy 
semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és 
tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként, bizonyságot tévén mind zsidóknak, 
mind görögöknek az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban 
való hit felől.” (Ap. csel. 20:18–21)

Pál az isteni törvényt mindenkor magasztalta. Kimutatta azonban, hogy ma-
gában a törvényben nincs erő, hogy az embert engedetlenségének büntetése 
alól felmentse. A bűnösnek bűneit meg kell bánnia, és meg kell alázkodnia 
Isten előtt, mert törvényének áthágása jogos haragját hívta ki; azután pedig 
Krisztus vérében kell bíznia, mint a bocsánat egyedüli lehetőségében. Emlé-
keztette a híveket arra a tanítására, hogy Isten Fia, mint áldozat, elszenvedte 
a halált őérettük, felment a mennybe, s ott mint szószólójuk áll az Atya előtt. 
Csak töredelem és hit által szabadulhatnak a bűn átka alól, hogy azután Krisz-
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tus kegyelméből engedelmeskedjenek Isten törvényének.
„És most ímé én” – folytatta Pál – „a Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsá-

lembe, nem tudva, mik következnek ott én reám, kivéve, hogy a Szent Lélek 
városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én reám fogság és nyomorúság 
következik. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, 
csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, me-
lyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evan-
géliumáról. És most ímé én tudom, hogy nem látjátok többé az én orczámat 
ti mindnyájan, kik között általmentem, prédikálván az Istennek országát.” (Ap. 
csel. 20:22–25)

Pál nem szándékozott ilyen bizonyságot tenni, de mialatt beszélt, a Lélek su-
gallta szavait; bizonyossá tette előtte aggodalmait, hogy ez az utolsó együttléte 
az efézusi hittestvéreivel.

Kijelentette továbbá: „Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy 
én mindeneknek vérétől tiszta vagyok, mert nem vonogattam magamat, hogy 
hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát.” (Ap. csel. 20:26) Semmilyen fé-
lelem, hogy talán megsért valakit, semmilyen barátság vagy tetszésvágy nem 
késztethette Pált arra, hogy elhallgasson előttük szavakat, amelyeket Isten adott 
oktatásaikra, intésükre és megjavításukra. Isten ma is bátorságot kíván szolgá-
itól, mind az ige prédikálása, mind előírásainak megvalósítása közben. Krisztus 
szolgája ne csak olyan igazságokat hirdessen az embereknek, amelyeket szíve-
sen fogadnak, hanem azokat sem szabad elhallgatnia előttük, amelyek fájdal-
makat okozhatnak. Nagy gondot kell fordítania jellemük kifejlesztésére. Ha lát 
egyet is a nyáj között, aki bűnt melenget, feladata, mint hűséges pásztornak, az 
adott esetre vonatkozó tanítást alkalmazni. Ha azonban megengedi, hogy valaki 
magabízóan továbbhaladjon a rossz úton anélkül, hogy megintené, lelkéért fe-
lelnie kell. Az a lelkipásztor, aki magasztos megbízatását híven akarja teljesíteni, 
a reá bízott lelkeket a keresztény hit minden kérdésében hűségesen oktassa ki; 
mutassa meg nekik, milyenek legyenek, és hogyan kell cselekedniük, hogy az Úr 
nagy napján tökéletesen megállhassanak előtte. Csak az igazság hűséges taní-
tója mondhatja el Pállal együtt, működésének befejezésekor: „Én mindeneknek 
vérétől tiszta vagyok”. (Ap. csel. 20:26)

„Viseljetek gondot magatokra” – intette Pál apostol a testvéreket – „és az 
egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszen-
tegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett”. (Ap. csel. 20:28) 
Ha az evangélium szolgái mindenkor szívükön viselnék, hogy olyan lelkekkel 
bánnak, akiket Krisztus, vére által megvásárolt, jobban átéreznék munkájuk 
fontosságát. Vigyázniuk kell önmagukra, valamint nyájukra. Tanításukat szem-
léltesse és erősítse meg példaadásuk. Mint az élethez vezető út tanítói, ke-
rülniük kell mindent, ami okot szolgáltatna, hogy az igazságra árnyat vessen. 
Kötelességük, hogy mint Krisztus képviselői, neve dicsőségét szolgálják. Odaa-
dásukkal, életük tisztaságával és Istennek szentelt magaviseletükkel bizonyít-
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sák be, hogy magasztos hivatásuk méltó képviselői.
Az efézusi gyülekezetet fenyegető veszélyeket az apostol előre látta. Azért 

mondotta: „Mert tudom, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz 
farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, 
kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.” A jövő-
be tekintve, látta Pál azokat a támadásokat, amelyek fenyegetik a gyülekezetet, 
mind külső, mind belső ellenségei részéről. Ünnepélyes komolysággal kérte a 
testvéreket, hogy éberen őrködjenek a rájuk bízott szent kincs felett. Példakép-
pen saját fáradhatatlan munkálkodására hivatkozott: „Azért vigyázzatok, meg-
emlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szűntem 
könnyhullatással inteni mindenkit.” (Ap. csel. 20:29–31)

Majd így folytatta: „És most atyámfiai, ajánllak titeket az Istennek és az ő 
kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden meg-
szenteltek közt. Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam.” 
Az efézusi hittestvérek között néhányan jómódúak voltak; Pál azonban sohasem 
akart ebből személyes hasznot húzni. Nem egyeztette össze üzenetével, hogy a 
figyelmet saját költségeire irányítsa. Sőt kijelentette: „A magam szükségéről és 
a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak.” A Krisztus ügyében végzett meg-
feszített munkája és kiterjedt utazásai ellenére is, nemcsak saját szükségleteiről, 
hanem még munkatársai szükségleteiről és az arra méltó szegények támogatá-
sáról is gondoskodott. Ezt azonban csak lankadatlan szorgalma és legnagyobb 
takarékossága által tehette meg. Ezért hivatkozhatott nyugodtan saját példájá-
ra, amikor így szólt: „Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon mun-
kálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szava-
iról, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.” (Ap. csel. 20:32–35)

„És mikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozék mindazokkal egybe. 
Mindnyájan pedig nagy sírásra fakadtak; és Pálnak nyakába borulva csókolgaták 
őt, kesergve kiváltképpen azon a szaván, amelyet mondott, hogy többé az ő or-
cáját nem fogják látni. Aztán elkísérék őt a hajóra.” (Ap. csel. 20:36–38)

Az utasok Milétusból „egyenesen haladva Kóusba érkezének, másnap pedig 
Rhódusba és onnét Patarába”, Kis-Ázsia délnyugati partjára, és miután ott „ta-
láltak egy hajót, mely Fenicziába méne által, abba beülvén, elhajózának.” Tirus-
ban, ahol a hajó kikötött, találtak néhány tanítványt, akiknél hét napig időzhet-
tek. Ezek a tanítványok, akiket a Szentlélek figyelmeztetett azokra a veszélyekre, 
melyek várnak Pálra, kérték az apostolt, „hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.” Az 
apostolt azonban sem a szenvedéstől, sem a bebörtönöztetéstől való félelem 
nem tudta szándékától eltéríteni. (Ap. csel. 21:1–4)

A hét végén, amelyet Pál Tirusban a testvéreknél tölthetett, valamennyien, 
feleségükkel és gyermekeikkel együtt, elkísérték a kikötőig, ahol mielőtt hajóra 
szállt volna, mindannyian a parton térdre estek és imádkoztak, Pál őérettük és 
ők Pálért.

Az utasok azután folytatták útjukat dél felé, és eljutottak Czézáreába; „és be-
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menvén a Filep evangélista házába, ki ama hét közül való vala, ő nála maradtak.” 
Pál itt néhány zavartalan, boldog napot töltött; az utolsókat, melyeket – hosszú 
időre – még teljes szabadságban élvezhetett. (Ap. csel. 21:8)

Mialatt Pál Czézáreában időzött, „alájöve egy Júdeából való próféta, név sze-
rint Agabus. És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga 
kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szent Lélek: a férfiút, akié ez az öv, ekkép-
pen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe.” (Ap. 
csel. 21:10)

Majd így folytatja Lukács: „Mikor pedig ezeket hallottuk, kérők mind mi, mind 
az oda valók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.” Pál azonban nem akart a kö-
telesség útjáról letérni. Követni akarta Jézust, ha kellett, még a börtönbe és a 
halálba is. „Mit míveltek” – kiáltotta nékik – „sírván és az én szívemet keserget-
vén? mert én nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsá-
lemben az Úr Jézusnak nevéért.” A testvérek miután látták, hogy fájdalmat okoz-
nak neki, anélkül, hogy szándékától eltéríthetnék, felhagytak sürgetésükkel, és 
csak ennyit mondtak: „Legyen meg az Úrnak akaratja.” (Ap. csel. 21:12–14)

A Czézáreában töltött rövid látogatás csakhamar véget ért. Pál és társai, né-
hány testvér kíséretében, elindultak Jeruzsálembe; azonban ólomsúllyal nehe-
zedett mindannyiuk lelkére a közeljövő veszélyének előérzete.

Az apostol még sohasem közeledett ilyen szomorú szívvel Jeruzsálem felé, 
mint most. Tudta, hogy csak kevés barátot, de annál több ellenséget talál ott. 
Közeledett a városhoz, amely elvetette és megfeszítette Isten Fiát; amely fölött 
az Isten haragjának fellegei gyülekeztek. Amikor arra gondolt, hogy milyen ke-
serű előítélettel viseltetett Krisztus követőivel szemben, mélységes részvétet ér-
zett elvakult honfitársai iránt. És mégis, milyen kicsi volt a reménye, hogy segít-
hessen rajtuk! Ugyanaz a vak gyűlölet gyulladt most fel kimondhatatlan erővel 
az egész nép lelkében iránta, mint amely egykor saját szívében lángolt.

Még saját hittestvéreinek részvétére és támogatására sem számíthatott. A 
megtéretlen zsidók, akik oly szorosan a sarkában voltak, nem mulasztották el, 
hogy személyesen, valamint levélileg a lehető legrosszabb híreket terjesszék 
róla és munkájáról Jeruzsálemben. Sőt még néhány apostol és vén is készpénz-
nek vette ezeket a híreket anélkül, hogy megkísérelte volna megcáfolni azokat, 
avagy az esetleges ellentétet kiegyenlíteni.

Azonban, a csüggesztő körülmények ellenére, az apostol mégsem esett két-
ségbe. Remélte, hogy az a hang, amely szívéhez szólt, érinteni fogja honfitársai 
szívét is, és a Mester, kit tanítványtársai szerettek és szolgáltak, összeköti szívü-
ket az övével, egységes odaadásra az evangélium munkájában.

PÁL, A FOGOLY
„Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadának minket az atyafi-

ak. Másnap pedig beméne Pál velünk együtt Jakabhoz, és a vének mindnyájan 
ott valának.” (Ap. csel. 21:17–18)
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Ez alkalommal Pál és kísérői átnyújtották a jeruzsálemi mű vezetőinek az 
adományokat, amelyeket a pogány-keresztények küldtek a zsidó testvérek kö-
zött lévő szegények támogatására. Ezen összegek begyűjtése az apostolnak és 
munkatársainak sok idejébe, aggodalmába és fáradságos munkájába került. Az 
összeg, amelynek nagysága jóval felülmúlta a jeruzsálemi vének várakozásait, a 
pogány hívők sok áldozatáról, sőt nagy nélkülözéseiről tanúskodott.

Ezek az önkéntes adományok bizonyították a pogány-keresztyének hűségét 
Istennek az egész világon megszervezett műve iránt, amelyeket hálás elismerés-
sel kellett volna fogadniuk. Azonban Pál és társai is világosan látták, hogy éppen 
hallgatóságuk között, akik előtt most álltak, voltak többen, akik nem tudták érté-
kelni a testvéri szeretet e lelkületét, amely ezeket az adományokat megérlelte.

A pogányok közötti evangélizálás kezdetén néhányan a jeruzsálemi vezető 
testvérek közül, régi előítéleteikhez és gondolatmenetükhöz ragaszkodva, nem 
szívesen működtek együtt az apostollal és társaival. Aggodalmukban, hogy meg-
tartsanak néhány jelentéktelen formaságot és ceremóniát, szem elől tévesztet-
ték azokat az áldásokat, amelyek mind számukra, mind közös szívügyük számára 
fakadtak volna, ha az Úr művének valamennyi ágát egységbe tömörítik. Noha 
mindenkor a keresztyén gyülekezet érdekeit védték, mégsem tudtak lépést tar-
tani Isten előrelátó gondviselésének követelményeivel. Emberi bölcsességgel 
megkísérelték, hogy fölösleges korlátokat állítsanak az Isten művében dolgozó 
munkások elé. Ily módon alakult ki egy csoport, olyan férfiakból, akik személye-
sen nem ismerhették fel a változó körülményeket és különböző szükségleteket, 
amelyekkel a munkásoknak a külterületeken számolniuk kellett, de mindazáltal 
jogot formáltak arra, hogy ők írják elő a munkamódszereket a pogányok között 
dolgozó testvéreknek. Úgy képzelték, hogy az evangélizálást, a hithirdetést tel-
jesen nézeteik szerint kellene végezni.

Több év múlt el azóta, hogy a jeruzsálemi testvérek, más vezető gyülekeze-
tek kiküldötteivel együtt, tüzetesen tanácskoztak azon bonyolult kérdések fe-
lett, amelyek a pogányokért munkálkodó evangélizálás munkamódszereire vo-
natkoztak. Ennek a tanácskozásnak eredményeként a hittestvérek megegyeztek 
abban, hogy bizonyos előírásokra és szokásokra vonatkozólag, beleértve a kö-
rülmetélkedést, határozott utasításokat adnak. Éppen ezen a nagygyűlésen álla-
podtak meg egyöntetűen abban, hogy Barnabást és Pált munkásokként ajánlják 
a keresztény gyülekezeteknek, mint akik méltók a hívők bizalmára.

Azok közül, akik ezen a gyűlésen jelen voltak, többen élesen kifogásolták az 
apostolok munkamódszereit, kiknek feladatuk volt, hogy hirdessék az evangéli-
umot a pogányok között. Azonban a tanácskozás folyamán mélyebb betekintést 
nyertek Isten terveibe; azután pedig hittestvéreikkel teljes egyetértésben, bölcs 
határozatokat hoztak, amelyek lehetővé tették a hívők egész közösségének egy-
ségesítését.

Később azonban, amikor észrevették, hogy a pogányok között a megtértek 
száma állandóan növekszik, néhányan a jeruzsálemi vezető testvérek közül is-
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mét felvetették régebbi előítéleteiket Pál és társai munkamódszereivel szem-
ben. Ezek az előítéletek az évek folyamán mindjobban berögződtek úgy, hogy 
egyes vezetők elhatározták, hogy ezentúl az evangélium hirdetése csak saját 
eszméik keretében történhetik. Kijelentették, hogy csak az esetben hagyják jóvá 
és támogatják Pál munkáját, ha módszereiben előírásukat követi. Egyébként pe-
dig kénytelenek lennének munkájával szemben tartózkodóan viselkedni, támo-
gatásukat megvonni.

Ezek a férfiak szem elől tévesztették azt a tényt, hogy Isten a tanítója né-
pének. És hogy Isten művében minden munkásnak személyes tapasztalatokat 
kell szereznie Mestere követésében, s ne emberre tekintsen fel vezetésért. Isten 
munkásainak nem emberi elképzelések szerint, hanem a mennyeinek hasonmá-
sára kell átalakulniuk és fejlődniük.

Lelkipásztori szolgálatában Pál tanításai nem álltak „emberi bölcsességnek 
hitető beszédiben, hanem a léleknek és erőnek megmutatásában”. Azokat az 
igazságokat, amelyeket hirdetett, a Szentlélek nyilatkoztatta ki előtte, „mert a 
Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az 
emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne 
van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lel-
ke... Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség 
tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.” (I. Kor. 
2:4, 10–13)

Pált prédikátori hivatása közben mindenkor közvetlenül Isten vezette. Azon-
ban arra is nagyon ügyelt, hogy a jeruzsálemi nagytanács határozataival ösz-
szhangban dolgozzék. Ennek eredményeként „a gyülekezetek erősödének a 
hitben és gyarapodának számban naponként.” (Ap. csel. 16:5) Pálnak azonban 
többek teljes részvétlensége ellenére is, vigaszára szolgált az a tudat, hogy kö-
telességét teljesítette, hogy az általa megtérteket hűségre, adakozási készségre 
és testvéri szeretetre tanította, amit bizonyítottak azok a tekintélyes összegek, 
amelyeket a zsidó véneknek átnyújtott.

Miután Pál az adományokat átadta, „elbeszélé egyenként, amiket az Isten a 
pogányok között az ő szolgálata által cselekedett.” Ezen események elbeszélése 
által még a kételkedők is meggyőződtek, hogy munkálkodását a menny áldása 
kísérte. „Azok pedig ezt hallván, dicsőíték az Urat.” (Ap. csel. 21:19–20) Belátták, 
hogy a menny nyomta rá pecsétjét az apostol munkásságára. Az előttük fekvő 
bőkezű adakozások megerősítették Pál bizonyságtételét a pogányok között újon-
nan létesült gyülekezetek hűségéről. A jeruzsálemi mű vezetői, akik előzetesen 
önkényes ellenőrzést követeltek, most egészen más színben látták Pál munkál-
kodását; meggyőződtek arról, hogy eddigi eljárásuk helytelen volt. Ugyanis, 
mint a zsidó szokások és hagyományok rabjai, az evangéliumi munka haladását 
nagyban akadályozták, mert nem ismerték fel, hogy Krisztus halála a zsidó és a 
pogány világ közötti válaszfalat ledöntötte.

Valamennyi vezető testvér részére most kínálkozott a legjobb alkalom a nyílt 
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beismerésre, hogy Isten működött Pál által; ők pedig hibát követtek el, mert en-
gedtek ellenségei befolyásának, Akiknek jelentései felkeltették féltékenységü-
ket és előítéletüket. Ahelyett azonban, hogy egyöntetű elhatározással igazságot 
szolgáltattak volna a megbántott Pálnak, olyan tanácsot adtak neki, Amelyből 
kiviláglott azon érzületük, hogy nagyrészt Pált teszik felelőssé a fennálló előí-
téletekért. Nem álltak nagylelkűen Pál mellé, hogy így bebizonyítsák az elége-
detlenkedőknek igazságtalanságukat, inkább megalkuvás létrejöttén fáradoztak, 
amennyiben olyan eljárást hoztak javaslatba, amely véleményük szerint kiküszö-
bölne minden félreértést.

Így válaszoltak bizonyságtevésére: „Látod atyámfia, mely sok ezeren vannak 
zsidók, kik hívőkké lettek; és mindnyájan buzognak a törvény mellett. Felőled 
pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, kik a pogányok között van-
nak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül 
fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda annakokáért? Minden-
esetre össze kell gyülekezni a sokaságnak; mert meghallják, hogy idejöttél. Ezt 
míveld azért, amit néked mondunk: Van mi köztünk négy férfiú, kik fogadalmat 
vettek magukra; ezeket magad mellé vévén, tisztulj meg velök, és költs rájok, 
hogy megnyíressék fejöket; és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azok-
ban, amiket te felőled hallottak, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt 
megtartod. A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezvén, hogy ők 
semmi ilyenfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magokat mind 
a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fúlvaholt állattól, mind a 
paráznaságtól.” (Ap. csel. 21:20–25)

Az atyafiak abban reménykedtek, hogy Pál, amennyiben ezen rendelkezésnek 
aláveti magát, ezzel a róla elterjesztett hamis híreket egészen biztosan megcá-
folja. Biztosították azonkívül, hogy a határozat még most is érvényben van, ame-
lyet annak idején a nagytanácson a megtért pogányokra és a ceremoniális tör-
vényre vonatkozólag hoztak. Ezzel a határozattal azonban az a tanács, amelyet 
most adtak neki, nem volt összeegyeztethető. Ezt az előterjesztést nem Isten 
Lelke sugalmazta. Ez a gyávaság szülötte volt. A jeruzsálemi gyülekezet vezetői 
nagyon jól tudták, hogy a keresztények a ceremoniális törvény megsértése által 
felszítják a zsidók gyűlöletét, és üldözéseiknek teszik ki magukat. A szanhedrin 
minden lehetőt elkövetett, hogy megakassza az evangélium terjedését. Kiválasz-
tottak férfiakat, akik az apostolokat, de különösen Pált nyomon követték, hogy 
működését mindenképpen meggátolják. Ha tehát Krisztus híveit kiszolgáltatnák 
a Magas Tanácsnak, mint a törvény áthágóit, akkor mint hitehagyókat, eretne-
keket azonnal és súlyosan megbüntetnék.

Sok zsidó, bár elfogadta az evangéliumot, még igen nagy tiszteletben tartotta 
a ceremoniális törvényt, sőt nagyon is hajlott arra, hogy oktalan engedményt 
tegyen; ezáltal remélte, hogy honfitársai bizalmát megnyeri, előítéletüket el-
oszlathatja úgy, hogy elfogadják Krisztust, mint a világ Megváltóját. Pál belátta, 
hogy mindaddig, míg a jeruzsálemi gyülekezet vezető tagjai közül sokan előíté-
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lettel viseltetnek iránta, állandóan arra fognak törekedni, hogy befolyását alá-
ássák. Úgy érezte, hogy ha valamilyen elfogadható engedménnyel megnyerheti 
őket az igazságnak, bizonyára sok akadályt háríthat el az evangélium győzelmi 
útjából. Isten azonban nem hatalmazta fel, hogy olyan nagy engedményeket 
tegyen, mint amennyit kívántak tőle.

Ha azonban gondolunk az apostol forró vágyára, hogy hittestvéreivel egyetér-
tésben éljen; ha tekintetbe vesszük gyengédségét a hitben gyengék iránt; ha meg-
gondoljuk tiszteletét az apostolok iránt, akik Krisztussal együtt jártak – különösen 
Jakab, az Úr fivére iránt –, továbbá elhatározását, hogy tőle telhetőleg mindenki-
nek mindene legyen – alapelvének feladása nélkül –, ha ezt mind megfontoljuk, 
kevésbé meglepő lesz számunkra, hogy nem maradt meg szilárdan és határozot-
tan saját útján, amelyet eddig követett. Azonban ahelyett, hogy az óhajtott célhoz 
közelebb jutott volna, törekvése a kiengesztelésre csak siettette az eseményeket, 
a válságot. Meggyorsította a megjövendölt szenvedések bekövetkezését, előidéz-
te hittestvéreitől való elszakadását, megfosztotta a gyülekezetet legerősebb oszlo-
pától, és bánatot okozott keresztény szíveknek minden országban.

A következő napon Pál igyekezett a vének tanácsát teljesíteni. A négy férfit, 
akik a fogadalmat tették, maga mellé vette (lásd IV. Móz. 6.), kiknek napjai már 
éppen leteltek, és „bemenvén a templomba, bejelentvén a tisztulás napjainak 
eltelését, amíg mindegyikükért elvégeztetik az áldozat” (Ap. csel. 21:26). Né-
hány drága tisztulási áldozatot kellett még bemutatni.

Akik Pálnak ezt a lépést tanácsolták, nem gondolták meg, hogy milyen nagy 
veszélynek teszik ki. Az év ezen szakában különböző országokból igen sokan jöt-
tek fel Jeruzsálembe, az ájtatosságokra. Mivel Pál, Istentől kapott megbízatása 
folytán eljuttatta az evangéliumot a pogányoknak, meglátogatta a világ legna-
gyobb városait; az ünnep résztvevői közül ezren és ezren, akik más országokból 
érkeztek Jeruzsálembe, igen jól ismerték őt. Voltak közöttük sokan, akik keserű 
gyűlölettel viseltettek Pál iránt; belépése tehát a templomba nyilvános alkalom-
mal, életveszélyt jelentett számára. Néhány napig látszólag észrevétlenül járt 
ki és be az imádkozók között; azonban a meghatározott idő vége felé, midőn 
éppen egy pappal a bemutatandó áldozatokat beszélte meg, az Ázsiából való 
zsidók közül néhányan felismerték.

Ádáz dühvel vetették magukat Pálra és ordítozták: „Izraelita férfiak, legyetek 
segítségül; ez az az ember, aki e nép ellen, a törvény ellen és e hely ellen tanít 
mindenkit mindenütt.” Mikor pedig a nép a segélykiáltásokra odarohant, még 
újabb vádat is emeltek: „Ezenfelül még görögöket is hozott be a templomba, és 
megfertéztette ezt a szent helyet.” (Ap. csel. 21:28)

A zsidó törvény szerint halálos bűntettnek számított, ha egy körülmetéletlen 
belépett a szent hely belső csarnokaiba. Pált látták a városban az efézusi Trofi-
mussal és azt hitték, hogy elhozta a templomba. Pál ezt ugyan nem tette, és mi-
után ő maga is zsidó lévén, azáltal, hogy belépett a templomba, a törvényt sem 
hágta át. Noha ez a vád teljesen alaptalan volt, mégis elegendőnek bizonyult, 
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hogy a népszerű előítéletet felszítsa. Mihelyt elhangzott a kiáltás és végigzúgott 
a templomudvaron, az ott egybegyűlt tömeget vad indulat fogta el. A hír gyor-
san elterjedt egész Jeruzsálemben és „megmozdula azért az egész város, és a 
nép összecsődüle.”

Egy hitehagyó, aki elszakadt Izráeltől, merészelte megfertőztetni a templo-
mot és méghozzá akkor, amikor ezrek érkeztek a világ minden tájáról, hogy ott 
imádkozzanak! Ez felszította a csőcselék legvadabb szenvedélyét. „És Pált meg-
ragadván, vonszolák vala ki őt a templomból; és mindjárt bezáratának az ajtók.” 
(Ap. csel. 21:30)

„Mikor pedig meg akarák őt ölni, feljuta a hír a sereg ezredeséhez, hogy az 
egész Jeruzsálem felzendült.” Claudius Lysias, aki nagyon jól ismerte a lázadó 
elemeket, amelyekkel dolga volt, „azonnal vitézeket és századosokat vévén 
maga mellé, lefutott hozzájuk. Azok pedig, mikor meglátták az ezredest és a 
vitézeket, megszűnének Pált verni.” A római ezredes, aki nem ismerte a csődü-
let okát, csak azt látta, hogy a tömeg dühe Pál ellen irányul, feltételezte, hogy 
az a bizonyos egyiptomi lázító, akiről hallott már ugyan, de aki mind ez ideig 
elmenekült az elfogatás elől. Így „elfogatá őt, és parancsolá, hogy kötözzék meg 
két lánccal; és tudakozá, hogy kicsoda és mit cselekedett.” Rögtön hangok hal-
latszottak, dühös kiáltásokkal: „De ki egyet, ki más kiált vala a sokaság között. 
És mikor nem értheté meg a bizonyos valóságot a zajongás miatt, parancsolá, 
hogy vigyék el őt a várba. Mikor pedig a lépcsőkhöz jutott, lőn, hogy úgy vivék őt 
a vitézek a néptömeg erőszaktétele miatt. Mert követi vala a népnek sokasága, 
kiáltozva: Öld meg őt!” (Ap. csel. 21:31–36)

>>> vissza a 8. tanulmányhoz

9. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 268-275. (PÁL, A FOGOLY-RÉSZLET)

Az apostol a zavargás közepette csendes, nyugodt és fegyelmezett maradt. 
Lelkét Istenhez emelte, mert hiszen tudta, hogy mennyei angyalok veszik körül. 
Azonban nem akarta elhagyni a templomot, mielőtt meg nem kísérelte, hogy 
honfitársait felvilágosítsa, és előttük az igazságot feltárja. Amikor tehát fel akar-
ták vinni a várba, így szólt az ezredeshez: „Vajon szabad-e nékem valamit szóla-
nom te hozzád?” Lysias így felelt: „Tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyipto-
mi, ki e napoknak előtte fellázította és kivitte a pusztába azt a négyezer orgyilkos 
férfiút?” Válaszként Pál így felelt: „Én ugyan tárzusi zsidó ember vagyok, Cziliczia 
nem ismeretlen városának polgára; de kérlek, engedd meg nékem, hogy szóljak 
a néphez.” (Ap. csel. 21:37–39)

Kérelmét teljesítették, és így Pál „a lépcsőkön állva intett kezével a népnek; 
és mikor nagy csendesség lőn, megszólala zsidó nyelven, mondván: Atyámfiai 
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férfiak és atyák, hallgassátok meg az én beszédemet, amellyel most magamat 
előttetek mentem.” Az általuk jól ismert héber szavak hallatára, „még inkább 
nyugalmat tanúsítottak”, mire az általános csendben így folytatta:

„Én zsidó ember vagyok, születtem a czilicziai Tárzusban, fölneveltettem 
pedig ebben a városban a Gamáliel lábainál, taníttattam az atyák törvényének 
pontossága szerint, buzgó lévén Istenhez, miként ti mindnyájan vagytok ma.” 
(Ap. csel. 22:3) Senki sem tagadhatta az apostol kijelentéseit, mivel a tényeket, 
amelyekre hivatkozott, sokan, akik még Jeruzsálemben laktak, jól ismerték. Ar-
ról is beszélt, hogy buzgalommal üldözte egykor Krisztus tanítványait, egészen 
halálig; majd részletesen ecsetelte hallgatói előtt megtérésének körülményeit. 
Elmondta, hogyan kényszerült ő is, gőgös szívével, a megfeszített Názáreti elé 
borulni. Ha kísérletet tett volna, hogy ellenfeleivel vitába bocsátkozzék, bizonyá-
ra konokul tiltakoznak, hogy meghallgassák. Azonban tapasztalatát, élményeit 
olyan meggyőző erővel beszélte el, hogy szívüket pillanatnyilag meglágyította és 
fogékonnyá tette.

Igyekezett velük megértetni, hogy munkálkodását a pogányok között nem a 
saját elhatározásából kezdte meg. Vágya inkább az volt, hogy népe között munkál-
kodjék, de éppen itt, ebben a templomban Isten szent látomásban beszélt hozzá 
és utasította, hogy „én téged messze küldelek a pogányok közé” (Ap. csel. 22:21).

Eddig a nép fokozott figyelemmel hallgatta, azonban amikor története azon 
pontjához ért, hogy Krisztus kiválasztott követe a pogányokhoz, a nép dühe új-
ból fellángolt. Ahhoz szoktak, hogy magukat tekintsék csupán az egyetlen, Isten 
által választott népnek, s nem akarták megengedni, hogy a megvetett pogányok 
is osztozzanak azokban a kiváltságokban, amelyeket olyan sokáig kizárólagosan 
a magukénak tekintettek. Túlharsogva tehát a szónokot, kiáltozni kezdtek: „Tö-
röld el a föld színéről az ilyent, mert nem illik néki élni.

Mikor pedig azok kiabáltak, és köntösüket elhányák és port szórának a leve-
gőbe, parancsolá az ezredes, hogy vigyék őt a várba, mondván, hogy korbácsü-
tésekkel vallassák ki őt, hogy megtudhassa, mi okért kiabáltak úgy reá.” (Ap. 
csel. 22:22–24)

„Amint azonban lekötötték őt a szíjakkal, monda Pál az ott álló századosnak: 
Vajon szabad-é néktek római embert, kit el nem ítéltek, megostorozni? Miután 
pedig ezt meghallá a százados, elmenvén, megjelenté az ezredesnek, mondván: 
Meglásd, mit akarsz cselekedni; mert ez az ember római. Hozzámenvén azért az 
ezredes, monda néki: Mondd meg nékem, te római vagy-é? Ő pedig monda: Az. 
És felelé az ezredes: Én nagy összegért vettem meg ezt a polgárjogot. Pál pedig 
monda: Én pedig benne is születtem. Mindjárt eltávozának azért tőle, akik őt 
vallatni akarák. Sőt az ezredes is megijede, mikor megértette, hogy római és, 
hogy őt megkötöztette.”

„Másnap pedig meg akarván tudni a bizonyos valóságot, miben vádoltatik a zsidók-
tól, feloldatá őt bilincseiből, és megparancsolá, hogy a főpapok az egész tanácsokkal 
egyben hozzá menjenek; és levezetvén Pált, eleikbe állítá.” (Ap. csel. 22:25–30)



144 9. TANULMÁNY jAVASOLT OLVASMÁNYA  

Ugyanaz a törvényszék volt illetékes Pál kihallgatására, amelynek megtérése 
előtt ő maga is tagja volt. Nyugodtan állt ott a zsidó főemberek előtt. Arcvoná-
sairól Krisztus békéje sugárzott. Szemét komolyan a tanácsra szegezve, így szólt: 
„Atyámfiai, férfiak, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek mind e mai 
napig.” Amikor ezeket a szavakat hallották, gyűlöletük ismét fellángolt, és a főpap 
„megparancsolá azoknak, kik ő mellette állanak vala, hogy üssék őt szájon”. Erre a 
kíméletlen parancsra Pál így kiáltott fel: „Megver az Isten téged, te kimeszelt fal! 
És te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen parancsolod, 
hogy engem verjenek?” „Az ott állók pedig mondának: Az Istennek főpapját szi-
dalmazod-é?” Pál a szokott udvariassággal felelt: „Nem tudtam atyámfiai, hogy 
főpap. Mert meg van írva: A te népednek fejedelmét ne átkozd!”

„Mikor pedig Pál eszébe vette, hogy az egyik részük sadduceus, a másik ré-
szök pedig farizeusok közül való, felkiálta a tanács előtt: Atyámfiai, férfiak, én 
farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádol-
tatom én.” (Ap. csel. 23:1–6)

„Amint pedig ő ezt mondta, meghasonlás támada a farizeusok és a saddu-
ceusok között, és a sokaság megoszlott. Mert a sadduceusok azt mondják, hogy 
nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek; a farizeusok pedig mind a kettőt vall-
ják. Támada azért nagy kiáltozás; és felkelvén az írástudók a farizeusok pártjá-
ból, tusakodnak vala, mondván: Semmi rosszat sem találunk ez emberben; ha 
pedig lélek szólott néki, vagy angyal, ne tusakodjunk Isten ellen.”

A bekövetkezett zűrzavarban a sadduceusok mindenáron hatalmukba akar-
ták keríteni az apostolt, hogy megölhessék; míg a farizeusok mindent elkövet-
tek, hogy megvédelmezzék. Végül pedig „félvén az ezredes, hogy Pál szétszag-
gattatik azoktól, parancsolá, hogy a sereg alájövén, ragadja ki őt közülök és vigye 
el a várba.” (Apcs, 23, 7–10.)

Később, amidőn Pál e nap szomorú tapasztalatai fölött elmélkedett, egész 
valóját félelem hatotta át, hogy eljárása nem tetszhetett Istennek. Vajon hibát 
követett-e el azzal, hogy meglátogatta Jeruzsálemet? Az a sóvárgása vezetett hát 
ilyen szerencsétlenségre, hogy egyetértésben éljen hittestvéreivel?

Az az álláspont, amelyet a zsidók, mint Isten hitvalló népe a hitetlen világgal 
szemben elfoglalt, az apostolnak kimondhatatlan lelki gyötrelmet okozott. Mit 
gondolhattak most ezek a pogány tisztviselők róluk? Állítják, hogy Jehovát imád-
ják, és szent hivatalt töltenek be, mégis vak, éktelen gyűlölet uralja őket. Sőt, 
még testvérüket is képesek meggyilkolni, ha a hit kérdésében más véleményre 
merészkedik. Még azt sem szégyenlik, hogy szent, ünnepélyes tanácsülésük ve-
szekedésbe és vad zűrzavarba fulladt! Pál úgy érezte, hogy Isten nevét gyalázták 
meg a pogányok előtt!

Most pedig börtönben senyved. Nagyon jól tudta, hogy ellenségei, eszeve-
szett gyűlöletükben, rosszindulatukban megragadnak mindent, hogy halálra 
adják. Lehetséges-e, hogy a gyülekezetek között végzett munkáját befejezte? 
És most ragadozó farkasok törnek be oda? Pál nagyon szívén viselte Krisztus 
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ügyét, és mélységes aggodalommal gondolt azokra a veszélyekre, amelyeknek 
az elszórt gyülekezetek áldozatul eshetnek, ha olyan férfiak üldözik, mint akikkel 
éppen ma állt szemben a Magas Tanácsban. Bánatában, csüggedtségében sírt 
és imádkozott.

Az Úr azonban ebben a sötét órában sem feledkezett meg hűséges szolgájá-
ról. Amiképpen megőrizte ott a templom udvarában a vérengző tömeggel szem-
ben, és amiként vele volt a Magas Tanács előtt, úgy most a várban is őrködött 
felette. Az apostol bensőséges imáját, melyben Isten vezetéséért könyörgött, 
meghallgatta, és kinyilatkoztatta magát hűséges tanúja előtt: „A következő éj-
szakán pedig melléállván néki az Úr, monda: Bízzál Pál! Mert miképpen bizony-
ságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked 
Rómában is bizonyságot tenned.” (Ap. csel. 23:11)

Pál már régóta vágyakozott Rómát meglátogatni. Szívből kívánta, hogy Krisz-
tusról ott is bizonyságot tehessen, azonban a zsidók ellenségeskedése minded-
dig lehetetlenné tette szándékának megvalósítását. Arra legkevésbé gondolt, 
hogy éppen most, mint fogoly jusson oda.

Miközben az Úr bátorította szolgáját, ellenségei mohón kitervelték elpusz-
títását. „Midőn pedig nappal lőn, a zsidók közül némelyek összeszövetkezvén, 
átok alatt kötelezék el magukat, mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isz-
nak addig, amíg meg nem ölik Pált. Többen valának pedig negyvennél, kik ezt az 
összeesküvést szőtték.” (Ap. csel. 23:12–13) Ez is olyan böjt volt, mint amilyent 
az Úr elítélt Ésaiás szavai által: „Ímé perrel és versengéssel böjtöltök és sújtotok 
a gazság öklével.” (Ésa. 58:4)

Az összeesküvők „elmenvén a főpapokhoz és vénekhez, mondának: Átok 
alatt megesküdtünk, hogy semmit nem ízlelünk addig, míg meg nem öljük Pált. 
Most azért ti jelentsétek be az ezredesnek a tanáccsal egybe, hogy holnap hozza 
le őt ti hozzátok, mintha az ő dolgának tüzetesebben végére akarnátok járni. Mi 
pedig minekelőtte ő ide érne, készek vagyunk őt megölni.” (Ap. csel. 23:14–15)

Ahelyett, hogy helytelenítették volna ezt a kegyetlen tervet a papok és a vé-
nek, minden további nélkül beleegyeztek. Pál igazat mondott, amikor Anániást 
meszelt falhoz hasonlította.

Azonban Isten közbelépett, hogy megmentse szolgájának életét. Pál nővéré-
nek fia, aki hallotta az orgyilkosok tervét, elment és „bemenvén a várba, tudtára 
adta Pálnak. Pál pedig egyet a századosok közül magához hívatván, monda: Ezt 
az ifjút vezesd az ezredeshez, mert valamit akar néki jelenteni. Az annakokáért 
maga mellé vevén őt, vivé az ezredeshez és mondá: A fogoly Pál magához hí-
vatván engem, kéré, hogy ez ifjút hozzád vezessem, mert valamit akar néked 
mondani.”

Klaudius Lysias nyájasan fogadta az ifjút, félrevonulva vele, megkérdezte: 
„Micsoda az, amit nékem jelenteni akarsz?” Az ifjú így felelt: „A zsidók elvégez-
ték, hogy megkérnek téged, hogy Pált holnap vidd le a tanács elé, mintha vala-
mit tüzetesebben meg akarnának tudakozni ő felőle. Te azért ne engedj nekik; 
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mert közülük negyvennél több férfi leselkedik ő utána, kik átok alatt kötelezték 
el magukat, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik őt. 
És immár készen vannak, várakozva a te izenetedre.” (Ap. csel. 23:16–17, 19–21)

„Az ezredes tehát elbocsátá az ifjút, meghagyván néki, hogy: el ne mondd 
senkinek, hogy ezeket megjelentetted nékem.” (Ap. csel. 23:22)

Lysias rögtön elhatározta, hogy Pált átutalja Félix tiszttartó törvényszékéhez. 
A zsidók túlságosan könnyen izguló, ingerült nép volt, és így gyakran zavargások-
ra került sor közöttük. Pál további jeruzsálemi tartózkodása úgy a városra, mint 
annak parancsnokára veszedelmes következményekkel járhatott volna. Ezért 
„magához hívatván kettőt a századosok közül, monda: Készítsetek föl kétszáz 
vitézt, hogy induljanak Czézáreába, és hetven lovast, és kétszáz parittyást, az 
éjszakának harmadik órájától fogva; és barmokat is adjanak melléjük, hogy Pált 
felültetve békességgel vigyék Félix tiszttartóhoz.”

Ha meg akarta menteni Pált, nem volt vesztegetni való ideje. „A vitézek te-
hát, amint nékik megparancsolták, Pált felvévén, elvivék azon éjszakán Antipat-
risba.” Onnan a vitézek továbbmentek a fogollyal Czézáreába, míg a négyszáz 
lovas visszatért Jeruzsálembe. (Ap. csel. 23:23–24, 31)

A csapat parancsnoka a foglyot átadta Félixnek, egyszersmind levelet is nyúj-
tott át neki, amelyet az ezredes reá bízott:

„Klaudius Lysias a nemes Félix tiszttartónak üdvöt! Ezt a férfiút, kit a zsidók 
megfogtak és meg akartak ölni, oda menvén a sereggel, kiszabadítám, megért-
vén, hogy római. Meg akarván pedig tudni az okát, miért vádolják őt, levivém 
őt az ő tanácsuk elébe. És úgy találtam, hogy ő az ő törvényüknek kérdései felől 
vádoltatik, de semmi halálra vagy fogságra méltó vétke nincs. Minthogy pedig 
nékem megjelentették, hogy a zsidók e férfiú után ólálkodni akarnak, azonnal 
hozzád küldém, meghagyván vádlóinak is, hogy a mi dolguk van ő ellene, te 
előtted mondják meg. Légy jó egészségben!” (Ap. csel. 23:26–30)

Amidőn Félix a levelet elolvasta, megkérdezte a fogolytól, melyik tartomány-
ból való, és amikor hallotta, hogy Czilicziából származik, „monda: Majd kihall-
gatlak, mikor vádlóid is eljönnek. És parancsolá, hogy a Heródes palotájában 
őrizzék őt.” (Ap. csel. 23:35)

Nem az első eset volt, hogy Isten szolgája a pogányoknál talált menedéket, 
Jehova hitvalló népe gonoszsága elől. A zsidók, Pál elleni dühükkel, egy további 
gonosztettel súlyosbították azt a sötét sorozatot, amely népük történetét jelle-
mezte. Csak még jobban megkeményítették szívüket az igazsággal szemben, és 
ezzel csak annál biztosabban pecsételték meg sorsukat.

Csak kevesen értik meg Jézus ama szavainak horderejét, amelyeket a názáreti 
zsinagógában mondott, amikor magát a felkentnek jelentette ki. Feladatának 
nevezte a nyomorgatottak és a bűnnel terheltek megvigasztalását, felüdítését 
és megmentését; azután pedig, mivel látta, hogy gőg és hitetlenség uralja hall-
gatói szívét, emlékeztette őket arra, hogy Isten a régmúlt időkben népének hi-
tetlensége és lázadása miatt elfordult tőle, és pogány területeken olyanok előtt 
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nyilatkozott meg, akik nem vetették el a mennyből áradó világosságot. A szarep-
tai özvegy és a szíriai Naámán valóra váltották életükben mindazt a lelki világos-
ságot, amelyet nyertek. Ezért igazabbak voltak Isten választott népénél, amely 
eltávolodott Tőle, és kényelméért, világi tisztségekért feláldozta alapelveit.

Jézus a názáreti zsidóknak egy rettenetes igazságot mondott akkor, amikor 
kijelentette, hogy Isten szolgájának nincs biztonsága az elbukott, hitehagyó Iz-
ráelben. Egyrészt nem méltányolnák, másrészt munkáját sem értékelnék. Noha 
a zsidó vezetők nagy buzgóságot mutattak Isten dicsősége és Izráel jóléte érde-
kében, a valóságban mindkettőnek ellenségei voltak. Példaadásuk és tanításaik 
a népet csak mindinkább eltávolították Istentől, s elvezették az engedelmesség 
útjáról, hogy azután odajussanak, ahol nyomorúságukban Isten többé már nem 
lehet menedékük.

Az Üdvözítő dorgáló szavai, amelyek Názáret férfiaihoz szóltak, Pál esetében 
nemcsak a hitetlen zsidókra illettek, hanem hittestvéreire is. Ha a gyülekezet ve-
zetői Pál iránti elkeseredett érzelmeiket legyőzték volna, és elfogadják őt, mint 
Isten elhívott szolgáját, aki az evangéliumot a pogányoknak hirdeti, az Úr bizo-
nyára megtartotta volna őt számukra. Isten nem rendelte el, hogy Pál működé-
se oly gyorsan bevégződjék; de csodát sem tett azon körülmények sorozatának 
megváltoztatására, amelyet a jeruzsálemi gyülekezet vezetőinek magatartása 
idézett fel.

Hasonló lelkület még ma is hasonló eredményeket szül. Már sok áldástól 
fosztotta meg a gyülekezetet az a mulasztása, hogy Isten gondviselő kegyelmét 
nem értékelte és nem értékesítette. Hányszor meghosszabbította volna az Úr 
hűséges szolgáinak tevékenykedését, ha munkásságát méltányolták volna! Ha 
azonban a gyülekezet megengedi, hogy a lelkek ellensége tévelygésbe döntse, 
Krisztus szolgájának szavait és tetteit elferdítse és félremagyarázza; ha a tagok 
útjában állnak és hasznosságát akadályozzák, akkor az Úr néha elvonja tőlük a 
már kapott áldást.

Sátán állandóan munkálkodik közegei által, hogy elcsüggessze és megrontsa 
azokat, akiket Isten választott ki fontos és jó munka végzésére. Noha készek Krisz-
tus ügyéért még életüket is feláldozni, az őscsaló mindazáltal igyekszik testvéreik-
ben kételyeket támasztani irántuk, amelyek, ha tápot nyernek, a becsületességük-
be vetett bizalmat aláássák, és hasznavehetőségüket így megbénítják. Sátánnak 
nagyon is gyakran sikerül saját hittestvéreik által bánatot okozni nekik úgy, hogy 
Isten, nagy irgalmasságában belenyúl életükbe, és üldözött szolgáinak békét sze-
rez. Csak ha már összekulcsolják élettelen keblük fölött kezeiket, ha intő- és bá-
torító szavaik elnémultak, akkor eszmélnek fel és ismerik fel az elvakultak, hogy 
milyen áldásokat vetettek el maguktól, amelyeknek értékét ezentúl méltányolni 
tudnák. Amit az ige hirdetői életükkel nem tudtak elérni, azt halálukkal vívják ki.

>>> vissza a 9. tanulmányhoz
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10. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 276-280. (TÁRGYALÁS CÉZÁREÁBAN-részlet)

Öt nap telt el azóta, hogy Pál Czézáreába érkezett; vádlói is megjöttek Jeru-
zsálemből, Tertullus kíséretében, aki a vádat képviselte. Az ügy csakhamar tár-
gyalásra került. Pált a gyűlés elé állították és Tertullus „vádolni kezdé”. A ravasz 
ügyvéd feltételezte, hogy hízelgéssel jobban befolyásolhatja, inkább megnyer-
heti a római tiszttartót, mintha a puszta igazságon és jogon alapuló tényállást 
egyszerűen elmondaná. Ezért fejtegetéseit Félix tiszttartó dicsőítésével kezdte 
meg: „Hogy te általad nagy békességet nyerünk, és a te gondoskodásod folytán 
igen jó intézkedések történnek e népre nézve, minden tekintetben és minde-
nütt, Nagyságos Félix, teljes háladatossággal ismerjük el.”

Itt Tertullus nyilvános hazugságra vetemedett, mert a tiszttartónak aljas, 
megvetendő jelleme volt. Feljegyezték róla, hogy „mindennemű erkölcstelen-
séget, kegyetlenkedést a király hatalmával, de a rabszolga lelkületével hajtott 
végre.” (Tacitus: Történelem 5. fej. 9. o.) Akik hallgatták Tertullust, tudták, hogy 
hízelgő szavai hazugságok; azonban vágyuk, hogy Pált a törvényszék elítélje, 
erősebb volt, mint igazságszeretetük.

Beszédében Pált olyan gaztettekkel vádolta, amelyek ha bebizonyulnak, ha-
zaárulásért, felségsértésért kellett volna őt elítélni. „Mi ugyanis úgy találtuk” – 
jelentette ki a vádló – „hogy ez veszedelmes ember és hasonlást támaszt a föld 
kerekségén levő valamennyi zsidó közt, és a nazarénusok felekezetének feje. 
Ki a templomot is meg akarta fertőztetni.” (Ap. csel. 24:5–6) Tertullus azután 
elbeszélte, hogy Lysiás, a jeruzsálemi hadsereg ezredese Pált erőszakkal vette ki 
a zsidók kezéből, amikor azok egyházjoguk alapján éppen ítélkezni akartak felet-
te. Ezért kényszerültek arra, hogy Félix elé vigyék az ügyet. Ezek a kijelentések 
azt célozták, hogy a tiszttartót Pál kiszolgáltatására rávegyék. A jelenlevő zsidók 
az összes vádat heves, szenvedélyes helyesléssel erősítették meg; egyáltalában 
nem igyekeztek a fogoly iránti gyűlöletüket titkolni.

Félixnek elegendő éleslátása volt, hogy az apostol vádolóinak lelkületét és jel-
lemét áttekintse, felismerje. Tudta, hogy mi késztette őket hízelgésre, és látta azt 
is, hogy Pál elleni vádjaikat nem tudják bizonyítani, alátámasztani. A vádlotthoz 
fordulva tehát felszólította, hogy adja elő védekezését. Pál egyetlen szót sem vesz-
tegetett udvarias bókokra, csupán egyszerűen kijelentette, hogy örömmel véde-
kezik előtte, mivel már régóta tiszttartója az országnak, így jól érti a zsidó törvé-
nyeket és szokásokat. Az ellene felhozott vádakra nézve világosan kimutatta, hogy 
egyetlen egy sem állja meg helyét. Kijelentette, hogy Jeruzsálemben sehol sem 
okozott zavart, sem a templomot meg nem szentségtelenítette. „És a templom-
ban sem találtak engem” – mondotta – „hogy valakivel vetélkedtem volna, vagy 
hogy a népet egybezendítettem volna, sem a zsinagógában, sem a városban. Rám 
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sem bizonyíthatják azokat, amikkel most engem vádolnak.” (Ap. csel. 24:12–13)
Noha beismerte, hogy „a szerint az út szerint, melyet felekezetnek monda-

nak”, atyái Istenének szolgált, de erősítette is egyszersmind, hogy mindenkor 
hitt „mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban meg vannak írva”, és 
összhangban az írásokban világosan kifejtett tannal, hisz a halottak feltámadá-
sában. Kijelentette továbbá, hogy élete alapelve, mozgatórugója, hogy „botrán-
kozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor.” 
(Ap. csel. 24:14–16)

Nyíltszívűen és egyenesen elbeszélte azután jeruzsálemi látogatásának célját, 
valamint letartóztatásának és vizsgálati fogságának körülményeit: „Sok eszten-
dő múlva pedig eljövék, hogy az én népemnek alamizsnát hozzak és áldozato-
kat. Ezek közben találának engem megtisztulva a templomban, nem sokasággal, 
sem pedig háborúság támasztásban, némely Ázsiából való zsidók, kiknek ide kel-
lett volna te elődbe jönni és vádolni, ha valami panaszuk volna ellenem. Avagy 
ezek magok mondják meg, vajon találtak-é bennem valami hamis cselekedetet, 
mikor én a tanács előtt álltam, hacsak ez egy szó tekintetében nem, melyet kö-
zöttük állva kiáltottam, hogy: A halottak feltámadása felől vádoltatom én tőletek 
e mai napon.” (Ap. csel. 24:17–21)

Az apostol komolyan, nyíltan és őszintén beszélt; szavaiból meggyőződés 
ereje áradt. Klaudius Lysiás Félixhez intézett levelében hasonló bizonyságot tett 
az apostol viselkedéséről. Félix azonkívül sokkal jobban ismerte a zsidó vallást, 
mint ahogy azt sokan feltételezték. Ahogyan Pál a tényállást egyszerűen feltárta, 
ezáltal Félix mindinkább felismerte az indítékokat, amelyek a zsidókat uralták, 
abbeli igyekezetükben, hogy az apostolt lázadással és árulással vádolják. A tiszt-
tartó nem járhatott kedvükben, hogy egy római polgárt igazságtalanul elítéljen; 
azonkívül nem is akarta Pált kiszolgáltatni nekik, hogy kihallgatás nélkül meg-
öljék. Azonban Félix nem ismert magasabb indítóokot, mint az önérdeket. Di-
cséret és előmenetel iránti vágy képezte egyetlen életcélját. Attól való félelme, 
hogy a zsidókat megbántja, tartotta vissza, hogy igazságot szolgáltasson Pálnak, 
kinek ártatlanságáról teljesen meg volt győződve. Ezért elhatározta, hogy a tár-
gyalást elnapolja, míg Lysiás is jelen lesz, mondván: „Mikor Lysiás ezredes alájő, 
dönteni fogok ügyetekben.” (Ap. csel. 24:22/b)

Az apostol tehát továbbra is fogoly maradt; azonban Félix megparancsolta a 
századosnak, akinek őrizetére volt bízva, hogy „enyhébb fogságban legyen, és 
senkit ne tiltsanak el az övéi közül attól, hogy szolgáljon néki, vagy hozzá men-
jen.” (Ap. csel. 24:23)

Nemsokára Félix és felesége Drusilla, elhívatták Pált, hogy bizalmas beszélge-
tés közben meghallgassák „a Krisztusban való hit felől.” Szívesen, sőt vágyakozva 
hallgatták ezeket az új igazságokat – igazságokat, amelyeket talán soha többé 
nem hallhatnak, és amelyek, ha visszautasítják azokat, Isten nagy napján bizony-
ságot tesznek ellenük.

Pál úgy tekintette ezt, mint Istenadta alkalmat, amelyet hűségesen ki is hasz-
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nált. Noha jól tudta, hogy Félix, aki előtt áll, halálra ítélheti, vagy szabadságát 
adhatja vissza, mégsem hízelgett neki, sem nem hódolt előtte. Tudta, hogy sza-
vai vagy az élet vagy a halál illata lesznek számukra; ezért minden önző meg-
fontolást, gondolatot félretéve, csak figyelmeztetni akarta őket a reájuk váró 
veszedelemre.

Az apostol jól tudta, hogy az evangélium ismerete felelősséggel jár mindazok-
ra, akik hallgatják; ama napon hallgatói vagy a tiszták és szentek között állnak majd 
a nagy, fehér trón körül, vagy pedig azok között, akikhez Krisztus így szól: „Távoz-
zatok tőlem, ti gonosztevők.” (Mt. 7:23) Tudta, hogy szemébe kell néznie minden 
egyes hallgatójának a mennyei törvényszék előtt; ott kell számolnia nemcsak ar-
ról, amit beszélt, vagy cselekedett, hanem szavainak és tetteinek indítékairól is.

Félix mindezideig olyan erőszakos és kegyetlen életet élt, hogy csak kevesen 
merészeltek még csak célozni is arra, hogy jelleme és viselkedése nem kifogásta-
lan. Azonban Pál nem ismert emberfélelmet. Nyíltan tett bizonyságot Krisztusba 
vetett hitéről, és „kész volt számot adni a benne élő reménységről”. Ezért be-
szélt azután azokról az erényekről, amelyek a keresztény jellem kialakulásához 
lényegesek, de amelyek hiányában az előtte ülő emberpár annyira szűkölködött.

Pál feltárta Félix és Drusilla előtt Isten jellemét, igazságosságát, igaz ítélkezé-
sét és pártatlanságát, valamint törvényének lényegét. Világosan kimutatta előt-
tük azt is, hogy az ember kötelessége a józan, mértékletes élet; szenvedélyeit 
a józan ész irányítsa, összhangban Isten törvényével. Testi és szellemi erőit pe-
dig köteles egészségben megőrizni. Határozottan kijelentette, hogy jön az ítélet 
napja, amikor mindenki élete cselekedetei szerint jutalmát veszi. Akkor nyilván-
valóvá válik, hogy sem vagyon, sem rang vagy cím nem szerezheti meg Isten 
kegyét az ember számára, sőt meg sem szabadíthatja bűnei következményeitől. 
Kimutatta, hogy ez az élet az ember előkészületének ideje az örök életre. Ha 
elhanyagolja kiváltságait és alkalmait, örök kárt szenved, miután Isten nem ad 
újabb kegyelmi próbaidőt.

Pál különösen kiemelte Isten törvényének mélyreható követelményeit. Vázol-
ta, hogy milyen mélyen behatolnak az ember erkölcsi életének rejtelmeibe, és 
mennyire megvilágítják mindazt, ami az emberi tekintet és ismeret előtt rejtve 
van. Ami kézzelfogható vagy szavakkal kifejezhető, vagy egyáltalában minden, 
ami külsőleg észrevehető, csak tökéletlenül tükrözi az ember jellemét. Ellen-
ben a törvény kutatja, vizsgálja a gondolatokat, az indítóokokat és szándékokat. 
Elítéli azokat a sötét szenvedélyeket, amelyek a felszín alatt rejtőzködnek: a fél-
tékenységet, a gyűlöletet, a becsvágyat. Sőt még a gonosz tettek féltve őrzött, 
rejtett szándékait is, amelyekkel titokban foglalkozunk, azonban alkalom híján 
meg nem valósíthatunk.

Pál azon is fáradozott, hogy hallgatói gondolatait a bűnért hozott egyetlen 
áldozatra irányítsa. Előbb utalt azokra a véráldozatokra, amelyek az eljövendő 
nagy, értékes áldozatnak csak előrevetített jelképei voltak, azután pedig szem-
léltette Krisztust, mint akiben a törvény összes ceremóniái beteljesedtek; akire 



151AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 276-280. (TÁRGYALÁS CÉZÁREÁBAN-RÉSZLET)

utaltak, aki az elbukott ember életének és reménységének egyetlen forrása. Az 
ősidők, az ókor szent emberei is, a Krisztus vérébe vetett hit által üdvözültek. 
Midőn az áldozati állatok haláltusáját látták, pillantásuk áthatolt a korszakokon, 
feltekintettek Isten szent Bárányára, „aki elveszi a világ bűneit”.

Isten jogosan igényli valamennyi teremtménye szeretetét és engedelmessé-
gét. Törvényében a jog, az igazság tökéletes zsinórmértékét adta. Igen sokan 
azonban megfeledkeznek Teremtőjükről, és akaratának ellenére, saját útaikat 
követik. Ellenségeskedéssel viszonozzák szeretetét, amely magas mint a menny, 
és széles mint a világegyetem. Isten nem csökkentheti törvénye követelményei-
nek szintjét a bűnös ember akarata szerint; az ember viszont saját erejéből, nem 
tehet eleget a törvény követelményeinek. Tehát a bűnöst csak a Krisztusba ve-
tett hit tisztíthatja meg minden bűnétől, és képesítheti arra, hogy Teremtőjének 
engedelmeskedjék.

Pál, a fogoly, síkraszállt tehát az isteni törvény követelményeinek betartásá-
ért mind a zsidók, mind a pogányok részéről, és hirdette Jézust, a megvetett 
Názáretit, mint az Isten Fiát, a világ Megváltóját.

A zsidó hercegnő jól ismerte a törvény szentségét, azt a törvényt, amelyet oly 
szemérmetlenül áthágott; azonban előítélete a Golgotán szenvedett Emberfia 
iránt, megkeményítette szívét az élet igéjével szemben. Viszont Félix lelkiismerete 
felébredt, be kellett ismernie, hogy Pál igazat beszél. A bűnnel terhelt múlt emlé-
kei felidéződtek lelkében. Élesen, ijesztően vonultak el lelki szemei előtt ifjúkora 
titkai, telve borzalmakkal és vérontással. Látta sötét tetteinek szakadatlan lánco-
latát későbbi éveiben. Felismerte, milyen kicsapongó, kegyetlen, ragadozó életet 
élt. Az igazság még sohasem hatolt ennyire szívéig, lelkét még sohasem fogta el 
ilyen rémület. Az a gondolat, hogy titkolt gonosztettei nyilvánvalók Isten szemei 
előtt, és hogy cselekedetei szerint veszi ítéletét, rémült félelemmel töltötte el.

Ahelyett azonban, hogy meggyőződése bűnbánatra vezette volna, inkább 
szabadulni igyekezett kellemetlen szemlélődéseitől. Beszélgetését Pállal félbe-
szakította. „Mostan eredj el” – mondotta –, „de mikor alkalmatosságom lesz, 
magamhoz hívatlak téged.” (Ap. csel. 24:25)

Milyen nagy a különbség Félix eljárása és a filippi börtönőr magatartása kö-
zött! Az Úr szolgáit béklyókba verve vitték a börtönőrhöz, mint most Pált is. 
Viselkedésük igazolta az életüket fenntartó isteni erőt: örvendtek szenvedésük 
és megaláztatásuk közepette; rettenthetetlenül álltak ott, midőn a földrengés 
moraja és ereje megrázta a földet. Lelkületüket áthatotta Krisztus megbocsátó 
szeretete, amely meggyőzte a börtönőrt, aki remegve vallotta meg bűneit és 
nyert bocsánatot. Félix is remegett, de nem bánta meg bűneit. Míg a börtönőr 
Isten Lelkét örömmel fogadta szívébe és otthonába, Félix elutasította magától 
Isten hírnökét. Az egyik örvendett, hogy Isten gyermeke és a menny örököse, 
míg a másik sorsát a gonosztevők sorsához kötötte.

>>> vissza a 10. tanulmányhoz
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11. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 280-288. (TÁRGYALÁS CZÉZÁREÁBAN-részlet; 

Két évig szünetelt minden eljárás Pál ellen; mindezek ellenére továbbra is 
fogoly maradt. Félix többször meglátogatta, és figyelmesen hallgatta szavait. 
Látszólagos barátságának indítóoka azonban a nyereségvágy volt. Bizalmasan 
közölte, hogy Pál, nagyobb összeg lefizetése ellenében, visszanyerheti szabad-
ságát. Az apostol azonban nemesebb jellemű volt, semhogy szabadságát meg-
vesztegetés árán vásárolja meg. Semmi rosszat sem követett el; nem akart tehát 
igazságtalanságot sem elkövetni, hogy szabadságát visszanyerje. Egyébként pe-
dig túl szegény volt ahhoz, hogy ilyen magas váltságdíjat fizessen, még ha akart 
volna is. Azt pedig még kevésbé óhajtotta, hogy saját érdekében a megtért hívek 
részvétét és segítségét igényelje. Végül pedig érezte, hogy élete Isten kezében 
van; nem akarta tehát Isten terveit keresztezni.

Végül Félixet a zsidók ellen elkövetett durva sérelmekért Rómába idézték. 
Mielőtt Czézáreát elhagyta, hogy ennek az idézésnek eleget tegyen, kedvesked-
ni akart a zsidóknak, és így elrendelte Pál további fogva tartását. Mindennek 
ellenére sem sikerült neki a zsidók bizalmát újból megnyerni. Kegyvesztett lett, 
és megfosztották hivatalától. Utódául Porcius Festust nevezték ki; hivatali szék-
helye: Czézárea.

Midőn Pál Félixszel beszélt az életszentségről, az önmegtartóztatásról és 
az eljövendő ítéletről, a mennyei világosság sugarai világítottak be életébe. A 
menny módot adott neki, hogy bűneit felismerje és elhagyja. Ő azonban így 
szólt Isten hírnökéhez: „Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, ma-
gamhoz hívatlak.” Így utasította vissza az utolsó kegyelmi ajánlatot. Isten soha 
többé nem intette, nem hívta meg.

PÁL A CSÁSZÁR ÍTÉLŐSZÉKÉHEZ FELLEBBEZ
„Festus tehát, miután bement a tartományba, három nap múlva felméne Je-

ruzsálembe Czézáreából. Panaszt tőnek pedig néki a főpap és a zsidó főemberek 
Pál ellen, és kérék őt, kérvén maguk számára jóindulatát ő ellene, hogy hozassa 
át őt Jeruzsálembe.” (Ap. csel. 25:1–3) Kérelmüket az a szándék vezérelte, hogy 
Pált meglessék a jeruzsálemi úton és azután ott megölhessék. Ellenben Festus-
nak igen magas fogalmai voltak állása felelősségéről, teljes udvariassággal visz-
szautasította tehát kérelmüket, hogy elhozassa Pált. „Nem szokásuk a rómaiak-
nak” – jelentette ki –, „hogy valamely embert halálra adjanak, mielőtt a vádlott 
szembe nem állíttatik vádlóival és alkalmat nem nyer a vád felől való mentségé-
re.” (Ap. csel. 25:16) Mondotta, hogy „ő maga csakhamar ki fog menni (Czézá-
reába). Akik azért köztetek, úgymond, főemberek, velem alájövén, ha valami 
gonoszság van abban a férfiúban, emeljenek vádat ellene.” (Ap. csel. 25:4–5)
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Ezt a zsidók természetesen nem óhajtották. Nem felejtették még el a czézá-
reai vereségüket. Az apostol nyugodt viselkedésével és hatásos érveivel szem-
ben, gyűlölködő lelkületük és alaptalan vádjaik a legrosszabb színben tűnhetnek 
fel. Ezért újból kérlelték, hogy Pált kihallgatás végett hozzák fel Jeruzsálembe; 
Festus azonban megmaradt szándékánál, hogy Pál ügyét Czézáreában alaposan 
kivizsgálja. Isten gondviselése irányította Festus elhatározását, azért, hogy az 
apostol életét meghosszabbítsa.

Amikor a zsidó vezetők látták, hogy szándékuk meghiúsult, azonnal előkészü-
leteket tettek a Pál elleni tanúskodásra az új tiszttartó ítélőszéke előtt. Amidőn 
Festus többnapi jeruzsálemi tartózkodása után visszatért Czézáreába, másnap 
„ítélőszékibe üle, és Pált előhozatá”. Ekkor „körülállák a zsidók, kik alámentek 
vala Jeruzsálemből, sok és súlyos vádat hozván fel Pál ellen, melyeket nem bír-
tak bebizonyítani” (Ap. csel. 25:6). Miután a zsidók ez alkalommal nem vettek 
ügyvédet, maguk adták elő vádjaikat. A kihallgatás folyamán a vádlott nyugalma 
és nyíltsága egész világosan bizonyította a zsidók állításainak valótlanságát.

Festus felismerte, hogy a viszály tisztára a zsidó hitpontok körül forog, és 
hogy alapjában véve a Pál elleni vádak, még ha bebizonyíthatók volnának is, 
semmi olyat nem tartalmaznak, ami halálos ítéletre vagy csak börtönbüntetésre 
okot szolgáltatna. Azt is tisztán látta azonban, hogy milyen vihar, milyen felhábo-
rodás törne ki, ha Pált nem ítélné el, vagy nem szolgáltatná kezeikbe. Mivel te-
hát „a zsidóknak kedveskedni akarván”, Pálhoz fordult, megkérdezte, hajlandó-e 
védelme alatt Jeruzsálembe menni, hogy ott a Magas Tanács előtt kihallgassák.

Az apostol jól tudta, hogy nem várhat igazságos ítéletet attól a néptől, amely 
gonosztettei által Isten haragját hívja ki. Tudta, hogy Illés prófétához hasonlóan, 
nagyobb biztonságban van a pogányok között, mint azok között, akik elvetették 
a menny világosságát, és megkeményedtek az evangéliummal szemben. Kifá-
radt már a viszálykodásban. Élénk természete nehezen tudta elviselni az ismé-
telt huzavonát és a tárgyalások halasztgatását, valamint a bebörtönözést. Ezért 
elhatározta, hogy mint római polgárt megillető kiváltságával élni fog, és felleb-
bez a császár ítélőszékéhez.

A tiszttartó kérdésére tehát Pál így felelt: „A császár ítélőszéke előtt állok, itt 
kell nékem megítéltetnem. A zsidóknak semmit sem vétettem, miként te is jól 
tudod. Mert ha vétkes vagyok és valami halálra méltót cselekedtem, nem vona-
kodom a haláltól; azonban semmi sincs azokban, amikkel ezek vádolnak engem, 
senki sem ajándékozhat oda engem azoknak. A császárra apellálok!” (Ap. csel. 
25:10–11)

Festus nem tudott a zsidók összeesküvéséről Pál ellen, ezért igen meglepte 
a vádlott fellebbezése a császár ítélőszékéhez. Az apostol kívánsága tehát véget 
vetett minden további tárgyalásnak. „Akkor Festus tanácsával értekezvén, fele-
le: A császárra apelláltál, a császár elé fogsz menni.” (Ap. csel. 25:12)

Még egyszer megismétlődött, hogy Isten szolgájának a zsidók vakbuzgóságá-
ból és önigazultságából eredő gyűlölete miatt, a pogányoknál kellett védelmet 
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keresnie. Ugyanez a gyűlölet kényszerítette Illés prófétát, hogy védelmet keres-
sen a szareptai özvegynél; az evangélium hírnökeit is ez késztette, hogy elfordul-
janak a zsidóktól és a pogányoknak hirdessék üzenetüket. Ezzel a gyűlölettel kell 
majd szembenéznie korunkban is Isten népének. Krisztus hitvalló követői között 
is ugyanolyan gőg, képmutatás, önzés, az elnyomás ugyanazon lelkülete látható, 
mint amely az akkor élő zsidók szívét uralta. Magukat Krisztus követőinek tartó 
férfiak, a jövőben ugyanazt az eljárást fogják követni, mint amelyet a papok és 
főemberek követtek Krisztussal és az apostolokkal szemben. A válság közelgő 
nagy óráját Isten hűséges szolgáinak át kell élniük; el kell szenvedniük ugyanazt 
a keményszívűséget, ugyanazt a kegyetlen határozottságot és ugyanazt a meg-
átalkodott gyűlöletet.

Mindazoknak, akik ama gonosz napon csüggedetlenül, lelkiismeretük szava 
szerint akarnak szolgálni Istennek, bátorságra, határozottságra, Isten és igéjének 
ismeretére lesz szükségük. Mert akik Istenhez hűek, azokat üldözik, indítóoka-
ikat elferdítik, legjobb szándékaikat, fáradozásaikat félremagyarázzák és nevü-
ket, mint gonoszt emlegetik. Sátán csalásának minden erejével működik majd, 
hogy a lelkeket befolyásolja, és az értelmet elhomályosítsa, hogy a gonosz jónak 
és a jót gonosznak lássék. Minél erősebb és tisztább Isten gyermekeinek hite, 
minél erősebb elhatározásuk, hogy az Úrnak engedelmeskedjenek, Sátán annál 
izzóbban fogja felszítani ellenük azok gyűlöletét, akik állítják ugyan, hogy igazsá-
gosak, azonban mégis lábbal tiporják Isten törvényét. A legerősebb bizalomra, 
a legmegingathatatlanabb elhatározásra lesz szükségük, hogy „megőrizzék azt a 
hitet, amely egykor a szenteknek adatott” (Júd. 3. v.)

Isten azt kívánja, hogy népe mielőbb felkészüljön az eljövendő válságra. Akár 
felkészültek, akár nem, szembe kell nézniük vele. Csak azok fognak megállni a 
megpróbáltatás és megkísértés időszakában, akik életüket Isten mértékével ösz-
szhangba hozták. Midőn világi uralkodók egyesülnek lelkészekkel, hogy lelkiis-
mereti kérdésekben parancsokat osszanak, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy kik 
félik Istent, és kik szolgálnak Neki hűségesen. Midőn a sötétség a legsűrűbb, 
akkor ragyog majd legvilágosabban az isteni jellem fénye. Amikor már minden 
egyéb csődöt mond, válik láthatóvá, ki bízik rendíthetetlenül Istenében. És mi-
közben az igazság ellenségei mindenfelől figyelik az Úr szolgáit, hogy ártsanak 
nekik, Isten is ügyel rájuk, örök javuk érdekében. Olyan lesz számukra, mint az 
örök szirt árnyéka a szárazföldön.

MAJDNEM RÁVESZEL ENGEM
Pál a császárhoz fellebbezett, s így Festus kénytelen volt őt Rómába küldeni. 

Azonban hosszabb idő telt el, míg alkalmas hajó kínálkozott. De mivel még más 
foglyokat is el kellett küldeni Pállal együtt, ügyeik kivizsgálása szintén halasztást 
okozott. Ez adott alkalmat Pálnak, hogy hitének alaptételeit nemcsak Czézárea 
főemberei, hanem II. Agrippa király, a Heródesek utolsó ivadéka előtt is kifejtse.

„Néhány nap elmúltával pedig Agrippa király és Bernicé érkezék Czézáreába, 
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hogy köszöntsék Festust. Mikor pedig több napig időztek ott, Festus elébe adá 
a királynak a Pál dolgát, mondván: Van itt egy férfiú, kit Félix hagyott fogva, ki 
felől, mikor Jeruzsálembe mentem, jelentést tőnek a főpapok és a zsidóknak vé-
nei, kérve ő ellene ítéletet.” Azután előadta a körülményeket, melyek a foglyot 
arra késztették, hogy a császárhoz fellebbezzen; elbeszélte a nemrégen meg-
tartott tárgyalást, hogy a zsidók semmiféle olyan vádat nem hoztak fel ellene, 
amilyent várt tőlük, hanem csupán „valami vitás kérdéseik valának ő vele az 
tulajdon babonaságuk felől, és bizonyos megholt Jézus felől, kiről Pál azt állítja 
vala, hogy él” (Ap. csel. 25:13–15, 19).

Ez az elbeszélés felkeltette Agrippa király érdeklődését és így szólt: „Szeret-
ném magam is ezt az embert hallani.” Kívánságának megfelelően, a követke-
ző napra gyűlést hívtak össze. „Másnap tehát eljövén Agrippa és Bernicé nagy 
pompával, és bemenvén a kihallgatási terembe az ezredesekkel és a város fő-
polgáraival együtt, Festus parancsolatjára előhozák Pált.” (Ap. csel. 25:22–23)

Vendégei tiszteletére Festus ez alkalommal nagy pompát óhajtott kifejteni. 
A tiszttartó és a vendégek díszes öltözetei, a katonák kardjai és parancsnokaik 
csillogó fegyverzete ragyogó keretet nyújtott a jelenetnek.

Ott állt Pál még mindig bilincsekben, az összegyűlt tömeg előtt. Milyen nagy 
ellentét! Agrippa és Bernicé, a hatalom és magas állás birtokosai, s ezért az 
egész világ hódolata övezte őket; azonban nélkülözték azokat a jellemvonáso-
kat, amelyeket Isten értékel. Törvényét lábbal tiporták, szívük és életmódjuk 
romlott volt. Tetteik undort keltettek a mennyben.

Az őréhez láncolt agg fogoly megjelenésében semmi olyan nem volt, ami a 
világot hódolatra késztethette volna. Noha barátok, vagyon és tekintély nélkül 
állt ott – mint fogoly, az Isten Fiába vetett hite miatt –, sorsát mégis az egész 
menny érdeklődése kísérte. Angyalok álltak mellette. Ha ezen fénylő hírnökök 
dicsősége csak felvillant volna, akkor a királyi pompa és büszkeség elhalványo-
dik, megsemmisül; a király és udvaroncai úgy a földre rogynak, mint egykor 
Krisztus sírjának őrzői.

Festus mutatta be Pált az összegyűlteknek, így: „Agrippa király, és ti férfi-
ak mindnyájan, kik velünk egybe itt vagytok! Látjátok őt, ki felől a zsidóknak 
egész sokasága megkeresett engem mind Jeruzsálemben, mind itt, azt kiáltva, 
hogy nem kell néki tovább élnie. Én pedig, ámbár megértém, hogy semmi halál-
ra méltó dolgot nem cselekedett, de mivel éppen ő maga apellált Augustusra, 
elvégeztem, hogy elküldöm őt. Ki felől nem tudok valami bizonyost írni az én 
uramnak. Ezért hoztam őt előtökbe és kiváltképpen te elődbe Agrippa király, 
hogy a kihallgatás megtörténtével tudjak mit írni. Mert esztelen dolognak látszik 
nékem, hogy aki foglyot küld, az ellene való vádakat is meg ne jelentse.” (Ap. 
csel. 25:24–26)

Agrippa király tehát megengedte Pálnak, hogy védekezzék. Az apostolt sem 
a körülötte levő pompa, sem hallgatóinak magas rangja nem félemlítette meg, 
mivel nagyon jól tudta, mily csekély értékű a földi vagyon és a magas rang. Egy 
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pillanatra sem bátortalanította el, sem önuralmát el nem vesztette.
„Agrippa király!” – kezdte az apostol – „boldognak tartom magamat, hogy 

mindazok felől, amikkel a zsidóktól vádoltatom, te előtted fogok védekezni e 
mai napon; mivel te nagyon jól ismered a zsidók minden szokását és vitás kérdé-
sét. Azért kérlek, hallgass meg engem türelmesen.” (Ap. csel. 26:2–3)

Pál elbeszélte megtérése történetét; hogyan alakult át csökönyös hitetlensé-
ge megingathatatlan hitté a názáreti Jézusban, a világ Megváltójában. Vázolta 
a mennyei jelenséget, amely eleinte kimondhatatlan rémülettel töltötte el, ké-
sőbb azonban vigaszának forrása lett; majd a mennyei dicsőség megnyilatko-
zását, amelynek középpontjában látta trónján Őt, akit megvetett és gyűlölt, és 
akinek követőit éppen kipusztítani készült. Ettől az órától kezdve ő, Pál, Isten 
kegyelmének átváltoztató hatalma által új emberré lett, Jézus őszinte és buzgó 
követőjévé.

Majd világosan és behatóan vázolta Agrippa előtt Jézus földi életével kapcso-
latos legfontosabb eseményeket. Bizonyította, hogy a megjövendölt Messiás, 
a názáreti Jézus személyében már megjelent. Azt is beigazolta, hogy az Ótest-
amentum szerint a Messiásnak mint embernek kellett megjelenni az emberek 
között, és hogy Mózes, valamint a próféták által adott jövendölések Jézus életé-
ben a legaprólékosabb részletig beteljesedtek. Istennek szent Fia nem tekintett 
a gyalázatra, hanem a veszendő világ megváltásáért elszenvedte a kereszthalált, 
azután pedig mint a halál és a sír győztese, felszállt a mennybe.

Miért lenne hihetetlen – fejtegette tovább Pál –, hogy Krisztus feltámadt 
halottaiból? Egykor ő is így képzelte, de hogyan kételkedhetne még azok után, 
amiket közben saját szemével látott, füleivel hallott? Damaszkusz kapui előtt 
valóságban látta a megfeszített, feltámadt és élő Krisztust; azt a Krisztust, aki Je-
ruzsálem utcáin járt-kelt, a Golgotán elszenvedte a halált, és miután széttörte a 
halál bilincseit, felment a mennybe. Olyan valóságosan látta, mint ahogy Kéfás, 
János és a többi tanítvány látta és beszélt vele! Hangja parancsolta meg neki, 
hogy hirdesse a feltámadt Üdvözítőről szóló evangéliumot. Hogyan lehetett vol-
na engedetlen? Damaszkuszban, Jeruzsálemben, egész Júdeában, sőt még tá-
voli országokban is bizonyságot tett Krisztusról, a Megfeszítettről. Az emberiség 
minden osztályát buzdította, hogy „bánják meg bűneiket és térjenek meg az 
Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén”. (Ap. csel. 26:20)

Majd így folytatta Pál: „Ezekért akartak engem megölni a zsidók, megfogván 
a templomban. De Istentől segítséget vévén, mind e mai napig állok, bizonysá-
got tévén mind kicsinynek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, 
amikről mind a próféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesed-
ni: Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, 
világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak.” (Ap. csel. 26:21–23)

Elbűvölten hallgatta az egybegyűlt tömeg Pál elbeszélését csodálatos élmé-
nyeiről. Az apostol kedvenc témáját fejtegette. Akik hallották, nem kételkedhet-
tek őszinteségében. Szónoki ékesszólása magaslatán Festus hirtelen félbeszakí-
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totta, és így kiáltott rá: „Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány téged őrültségbe 
visz.” (Ap. csel. 26:24)

Az apostol nyugodtan válaszolta: „Nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem 
igaz és józan beszédeket szólok. Mert tud ezekről a király, kihez bátorságosan is 
szólok; mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen 
volna; mert nem valami zugolyában lett dolog ez.” Agrippához fordulva kérdez-
te tőle: „hiszel-e Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel.” (Ap. csel. 
26:25–27)

Agrippa mélyen megrendülve, pillanatokra megfeledkezett környezetéről, 
valamint magas állásáról. Csak az elhangzott igazságra gondolt, az egyszerű fog-
lyot mint Isten küldöttét látta maga előtt, s önkéntelenül válaszolta: „Majdnem 
ráveszel engem, hogy kereszténnyé legyek.” (Ap. csel. 26:28)

Lelkes komolysággal felelte az apostol: „Kívánnám Istentől, hogy ne csak 
majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hall-
gatnak, lennétek olyanok, aminő én is vagyok” – hozzáfűzte azonban, miköz-
ben megkötözött kezeit az ég felé emelte – „e bilincsektől megválva.” (Ap. csel. 
26:29)

Festus, Agrippa és Bernicé igazságos ítélet alapján hordhatták volna azokat a 
bilincseket, amelyeket az apostolra vertek. Valamennyien súlyos bűnöket követ-
tek el. Ezek a törvénytiprók ezen a napon hallottak Krisztus engesztelő áldozatá-
ról, amelyet Isten nekik is felkínált. Egyik közülük majdnem hajlott arra, hogy el-
fogadja a felkínált kegyelmet és bűnbocsánatot. Azonban Agrippa is elvetette a 
felajánlott irgalmat, és vonakodott a megfeszített Megváltó keresztjét elfogadni.

A király érdeklődése kielégült. Üléséről felemelkedett, ezzel jelezte, hogy a 
tárgyalás véget ért. Mialatt a tömeg szétoszlott, egymás között beszélgettek, 
mondván: „Semmi halálra, vagy fogságra méltó dolgot nem cselekszik ez az em-
ber.” (Ap. csel. 26:31)

Noha Agrippa zsidó volt, nem osztotta a farizeusok vakbuzgalmát és előíté-
letét. „Ezt az embert” – mondotta Festusnak, – „szabadon lehetett volna bo-
csátani, ha a császárra nem apellált volna.” (Ap. csel. 26:32) De miután az ügyet 
magasabb törvényszék elé utalták, nem tartozott többé sem Festus, sem Agrip-
pa ítélkezése alá.

>>> vissza a 11. tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 289-293. (RÓMA FELÉ! - A HAJÓTÖ-
RÉS-részlet)

Végre! Útban Rómába! „Midőn pedig elvégeztetett” – írja Lukács –, „hogy 
mi Itáliába hajózzunk, átadák Pált, mint némely egyéb foglyokat egy Julius nevű 
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századosnak a császári seregből. Beülvén azért egy Adramittiumból való hajóba, 
az Ázsia mentében fekvő helyeket akarván behajózni, elindulánk, velünk lévén a 
maczedóniai Aristárkhus, ki Thessalonikából való.” (Ap. csel. 27:1–2)

Pál apostol, mint láncokba vert fogoly állt a hosszú, fáradságos itáliai hajóút 
előtt. Az a körülmény azonban jelentékenyen enyhített sorsán, hogy Lukács és 
Aristárkhus elkísérhették. Pál később felemlíti a Kolossébeliekhez írt levelében 
Aristárkhust, mint fogolytársát (Kol. 4:10), aki azonban szabad akaratból oszto-
zott Pál fogságában, hogy nyomorúságában szolgálatára lehessen.

Az út eleinte kellemes volt. Következő nap kikötöttek Sidonban. Julius száza-
dos „emberséggel bánván Pállal, megengedé”, miután megtudta, hogy ott ke-
resztyének laknak, „hogy barátaihoz elmenve, gondoskodásukban részesüljön.” 
(Ap. csel. 27:3) Az apostol ezt az engedélyt igen nagyra értékelte, miután egész-
ségi állapota nagyon leromlott.

Miután a hajó Sidont elhagyta, ellenkező széliránnyal kellett küzdenie, és 
mivel ez a helyes irányból elsodorta, csak igen lassan haladt előre. A százados 
tehát, amikor a liciai Mirában egy nagy alexandriai hajóval találkozott, amely 
útban volt az itáliai partok felé, foglyait azonnal átszállította erre a hajóra. Azon-
ban még mindig ellenszelet kaptak, ami igen megnehezítette a hajó haladását. 
Lukács így emlékezik meg erről: „Több napon át azonban lassan hajózván és ne-
hezen érkezvén Knidushoz, mivel nem enged vala bennünket odajutni a szél, el-
hajózánk Kréta alatt Salmóné mellett. És nagy üggyel-bajjal elhajózván mellette, 
jutánk egy helyre, melyet Szépkikötőnek neveznek.” (Ap. csel. 27:7–8)

Itt, hogy a kedvező szelet bevárják, rövid ideig vesztegelniük kellett. Mivel a 
tél már „gyorsan közelgett és a hajózás már veszedelmes vala”, a hajósok fel-
adták a reményt, hogy az évi hajózási idény vége előtt érkezzenek rendeltetési 
helyükre. Egyetlen kérdés felett kellett még határozniuk, hogy Szépkikötőben 
maradjanak-e, avagy alkalmasabb helyet keressenek a telelésre.

Ezt a kérdést, amelyet komolyan fontolgattak, a százados végül Pál elé is ter-
jesztette, aki megnyerte mind a hajósok, mind a katonák tiszteletét. Az apostol 
azonnal azt ajánlotta, hogy maradjanak helyükön. „Látom, hogy nemcsak a ter-
hének és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog 
történni e hajózás.” Azonban a kormányos és a hajótulajdonos, de az utasok 
és a hajósok többsége sem volt hajlandó tanácsát megfogadni, mivel a part, 
amelyen kikötöttek, „telelésre nem volt alkalmas. A többség azt határozta, hogy 
hajózzanak el onnan is, ha valami módon eljutva Fénixba, Kréta kikötőjébe, mely 
délnyugat és északnyugat felé néz, kitelelhetnének.” (Ap. csel. 27:10–12)

A százados a többség véleményét fogadta el. Ennek megfelelően, „mivel pe-
dig déli szél kezdett lassan fújni”, Szépkikötőt elhagyták abban a reményben, 
hogy a kívánt kikötőt minél előbb elérik. „Nemsokára azonban viharos szélvész 
csapott le oda;” ez a hajót „elragadta és nem bírt a széllel szembe menni.” (Ap. 
csel. 27:13–14)

A hajó a vihartól dobálva közeledett a kis Klauda szigetéhez. Ennek védelme 
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alatt a hajósok a legrosszabbra készültek fel. A mentőcsónak, egyetlen menedé-
kük a hajó süllyedése esetén, a hajóhoz volt kötve, azonban minden pillanatban 
összezúzódhatott. Első teendő volt tehát, hogy ezt a csónakot a fedélzetre hoz-
zák. Azután megtettek minden óvintézkedést, hogy a hajót a viharral szemben 
ellenállóbbá tegyék. Az a csekély védelem, amelyet a sziget nyújtott számukra, 
nem sokáig tartott, és csakhamar ismét a legerősebb viharba kerültek.

A vihar egész éjjel dühöngött; minden intézkedésük ellenére a hajó léket ka-
pott. „Másnap a hajóterhet kihányák.” Ismét eljött az éjszaka, de a vihar csak to-
vább tombolt. Teljes erejével dobálta a hajót ide-oda, amelynek árboca már ket-
tétört, és vitorlái széttépve lógtak alá. Úgy rémlett, hogy a recsegő-ropogó szálfák 
bármely pillanatban széthullhatnak, oly erősen hányódott és ingott a hajó a vihar 
dühöngésében. A lék szemlátomást nagyobbodott. Valamennyien – utasok és ha-
jószemélyzet – állandóan szivattyúzták a vizet. A fedélzeten egy pillanatig sem volt 
megállás senki számára sem. „És harmadnap” – írja Lukács – „tulajdon kezeinkkel 
hányók ki a hajó felszerelését. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok 
nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk 
elvétetett életben maradásunk felől.” (Ap. csel. 27:18–20)

Tizennégy napig hányódtak így a felhős ég alatt, sem napot, sem csillagokat 
nem látva. Azonban az apostol, noha testileg sokat szenvedett, még a legsöté-
tebb órákban is csak bátorított, és ahol csak szükség volt, mindenütt készsége-
sen segített. Hitben fogódzott meg a Mindenható karjában. Lelkét nyugodtan 
Istenre bízta. Nem aggodalmaskodott önmagáért, mert hiszen jól tudta, hogy 
Isten megtartja, mivel Rómában bizonyságot kell tennie Krisztusról, igazságáról. 
De mélységes részvétet érzett a körülötte lévő szegény lelkek iránt, akik bűnös 
és süllyedt állapotukban készületlenek voltak a halálra. Midőn komoly imában 
könyörgött Istenhez életük megóvásáért, azt a kinyilatkoztatást nyerte, hogy 
imája meghallgattatott.

A viharközti kisebb csendet felhasználva, Pál felment a fedélzetre, ahol fenn-
hangon így szólt: „Jóllehet szükséges lett volna, óh férfiak, hogy engedelmes-
kedve nékem, ne indultunk volna el Krétából és elkerültük volna ezt a bajt és 
kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben 
legyetek; mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó. Mert az éjjel 
mellém álla egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mond-
ván: Ne félj Pál! A császár elé kell néked állanod. És ímé az Isten ajándékba adta 
néked mindazokat, kik te veled hajóznak. Annakokáért jó reménységben legye-
tek férfiak! Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. 
Egy szigetre kell pedig nékünk kivetődnünk.” (Ap. csel. 27:21–26)

Ezek a szavak mindannyiukba új reménységet öntöttek. Az utasok, valamint a 
hajósok fölocsúdtak fásultságukból. Még mindig sok tennivaló akadt, és minden 
erőfeszítésre szükség volt, hogy az alámerülést elkerüljék.

A sötéten tornyosuló hullámokkal vívott küzdelmük tizennegyedik éjszakáján 
a hajósemberek „úgy éjféltájban” zajt hallottak, mint valami örvénylést, és azt 
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képzelték, „hogy valami szárazföld közelget hozzájok. És lebocsátván a vízmérő 
ónt, húsz ölnyinek találák, majd egy kevéssé tovább menvén és ismét lebocsát-
ván a vízmérő ónt, találák tizenöt ölnyinek. És mivel féltek, hogy szirtes helyekre 
vetődhetnek, a hajónak hátulsó részéből négy vasmacskát vetvén ki, kívánják 
vala, hogy nappal legyen.” (Ap. csel. 27:27–29)

Hajnaltájban viharos part körvonalai ködlöttek fel előttük, de a táj egészen 
ismeretlen volt. Oly vigasztalannak látszott a helyzet, hogy a pogány hajósok, 
minden bátorságukat vesztve, „el akarának menekülni a hajóból”. Azon ürügy 
alatt, „mintha a hajó orrából vasmacskákat akarnának vetni”, azon fáradoztak, 
hogy a mentőcsónakot leeresztik. Ellenben Pál észrevette alávaló szándékukat, 
s így szólt a századoshoz: „Ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szaba-
dulhattok.” A vitézek azonnal levágták a köteleket a csónakról „és ki hagyák esni 
azt (a tengerbe)”. (Ap. csel. 27:30–32)

A legválságosabb óra még előttük állt. Pál ismét bátorító szavakat intézett 
hozzájuk, és kérte őket, úgy a hajósokat, mint az utasokat, hogy valami táplá-
lékot vegyenek magukhoz: „Ma tizennegyedik napja, mióta folyton étlen vára-
koztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, 
mert ez a ti javatokra szolgál. Mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál a 
fejéről.” (Ap. csel. 27:33–34)

„Mikor pedig ezeket mondá, és kenyeret vőn kezébe, hálákat ada Istennek 
mindnyájok előtt és megtörvén, kezde enni.” Erre a kimerült és elcsüggedt tö-
meg, 276 lélek, akik Pál nélkül teljesen kétségbeestek volna követte példáját és 
táplálékot vett magához. „Miután pedig megelégedtek eledellel, a hajót köny-
nyebbítik vala, a gabonát kihányván a tengerbe.” (Ap. csel. 27:35–38)

Időközben teljesen megvirradt; azonban tájékozódni nem tudtak, hogy tulaj-
donképpen hol vannak. Egy „tengeröblöt sajdítenek, melynek sima partja van, 
melyre végezék, hogy kihajtják a hajót, ha bírják. A vasmacskákat azért körös-
körül elvagdalván, a tengerben hagyák, egyszersmind eloldván a kormányrudak 
köteleit és felvonván a nagy vitorlát a szélfúvásnak, igyekeznek vala a part felé 
haladni. De mikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót. És az első ré-
sze ugyan megakadván, mozdíthatatlanul maradt vala, a hátulsó része azonban 
szakadoz vala a haboknak ereje miatt.” (Ap. csel. 27:39–41)

Ekkor Pált és a többi foglyot még a hajótörésnél is rettenetesebb sors fenye-
gette. A katonák úgy látták, hogy miközben a partra jutni igyekszenek, a foglyok-
ra nem vigyázhatnak. Mindenkinek elég gondja lesz, hogy saját életét mentse. 
A katonák viszont felelősek voltak és életükkel szavatoltak a foglyokért, hogy 
közülük egy se hiányozzék. Ezért elhatározták, hogy az összes foglyokat megölik. 
A római törvény ezt a kegyetlen eljárást jóváhagyta, és tervüket véghez is vit-
ték volna azonnal, ha nem lett volna köztük Pál, akinek mindannyian egyenlően 
hálával tartoztak. Julius százados tudta, hogy valamennyien, akik a hajón tartóz-
kodtak, Pálnak köszönhetik megmenekülésüket; de azonkívül arról is meg volt 
győződve, hogy az Úr volt Pállal, és ezért is félt őt megbántani. Megparancsolta 
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tehát, „hogy akik úszni tudnak, először azok szökdössenek a tengerbe és mene-
küljenek ki a szárazföldre. A többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabja-
in. És így lőn, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre.” (Ap. 
csel. 27:43) Amikor a névsort később felolvasta, senki sem hiányzott.

>>> vissza a 12. tanulmányhoz

13. Tanulmány javasolt olvasmánya 

 AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, (293-298) 

RÓMA FELÉ! - A HAJÓTÖRÉS - részlet
A hajótörötteket Melita (Málta) lakosai szívesen fogadták. „Mert tüzet ger-

jesztvén” – írja Lukács – „és befogadának mindnyájunkat a rajtunk való záporért 
és hidegért”. Pál is részt vett a munkában, hogy társai segítségére legyen. Mi-
után „sok venyigét szedett és tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva, az ő 
kezére ragada.” A körülötte álló bennszülöttek rettenetesen megijedtek és ami-
kor láncairól látták, hogy Pál fogoly, így szóltak egymáshoz: „Nyilván gyilkos ez 
az ember, kit nem hagya élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult.” Pál 
pedig lerázta és bedobta az állatot a tűzbe, anélkül, hogy árthatott volna neki. 
Ismerve a kígyó mérgező voltát, a nép azt várta, hogy Pál a következő pillanat-
ban borzalmas kínok között fog összerogyni. „Mikor azonban sok ideig vártak és 
látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmüket, istennek mond-
ják vala őt.” (Ap. csel. 28:2–6)

Három hónapig tartózkodtak a hajó utasai Melita szigetén. Ezalatt Pálnak és 
munkatársainak alkalmuk nyílt, hogy az evangéliumot prédikálják, és az Úr lát-
hatóan munkálkodott általuk. Pál kedvéért az egész hajótörött társasággal sze-
retettel bántak; igyekeztek szükségleteiket minden tekintetben kielégíteni, és 
amidőn Melitát elhagyták, ellátták őket minden szükséges útravalóval. Ott-tar-
tózkodásuk főbb eseményeit Lukács röviden így foglalja össze:

„Annak a helynek környékén valának pedig a sziget főemberének, név sze-
rint Publiusnak mezei jószágai, ki befogadván minket, három napig nagy em-
berségesen vendégül látott. Lőn pedig, hogy a Publius atyja hideglelésben és 
vérhasban betegen feküvék. Kihez Pál beméne, és minekutána könyörgött, 
kezeit reávetve, meggyógyítá őt. Minekutána azért ez megtörtént, egyebek 
is, kik betegek valának a szigeten, ő hozzá jövének és meggyógyulának. Kik 
nékünk nagy tisztességet is tőnek, és mikor elindulánk, a szükséges dolgokkal 
ellátának.” (Ap. csel. 28:7–10)

RÓMÁBAN - részlet
A hajózás újból megindult, a százados és foglyai útra keltek Rómába. Egy ale-

xandriai hajó, „Kásztor és Pollux”, amely útjában nyugat felé, Melita szigetén te-
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lelt, fedélzetére vette a hajótörötteket. Noha az ellenszél kissé késleltette őket, 
az utat mégis szerencsésen megtették, és a hajó Puteoliban, Itália kies kikötőjé-
ben horgonyt vetett.

Az itt lakó néhány keresztény testvér felkérte az apostolt, időzne náluk hét 
napig. A százados készségesen teljesítette kérelmüket. Mióta az itáliai keresz-
tyének olvasták az apostolnak a Rómabeliekhez intézett levelét, vágyva vártak 
látogatására. Igaz, hogy nem mint foglyot várták, azonban elviselt szenvedései 
miatt csak annál inkább megszerették az apostolt. Mivel a távolság Puteolitól 
Rómáig körülbelül csak 225 km-t tett ki, s mivel a tengeri kikötő és a világváros 
között állandó volt az összeköttetés, a római keresztények csakhamar értesültek 
Pál érkezéséről. Közülük néhányan elé siettek fogadására és üdvözlésére.

A partraszállás utáni nyolcadik napon a százados elindult foglyaival Rómába. 
Julius százados szívesen könnyített Pál sorsán, amennyire hatalmában állt, de 
azon, hogy fogoly, változtatni nem tudott, sem láncaitól meg nem szabadíthatta, 
amelyek őrizőjéhez kötötték. Pál nehéz szívvel közelgett a világ fővárosa, a hőn 
vágyott látogatás felé. Milyen másként képzelte el! Hogyan hirdesse az evangé-
liumot mint megláncolt és megbélyegzett fogoly? Reménysége, hogy Rómában 
sok lelket megnyerjen, teljesen szertefoszlott.

Végül a fogolycsoport elérte az Appii Forumot, Rómától kb. (64 kilométerre). 
Mialatt a nagy embertömeg között a forgalmas úton utat törnek maguknak, sok 
megvető pillantás éri az ősz öreget, akit odaláncoltak egy csoport megrögzött 
gonosztevőhöz. Az apostol kénytelen eltűrni a sok durva élcet és gúnyos meg-
jegyzést.

Hirtelen azonban örömkiáltás hangzik fel. A járókelők közül egy férfi ugrik 
elő, a fogoly nyakába borul, és örömkönnyek között öleli át, mintha hosszú tá-
vollét után atyját üdvözölné. És ez a jelenet újból és újból megismétlődik, mert 
igen sokan, szerető várakozástól megélesedett tekintettel, felismerik a megkö-
tözött fogolyban azt a férfiút, aki Korinthusban, Filippiben és Efézusban az élet 
igéjét hirdette nekik.

Mialatt a melegszívű tanítványok vágyakozva gyülekeznek lelki atyjuk köré, 
az egész menetet megakasztják útjában. Igaz, hogy a katonák a késleltetés 
miatt türelmetlenek, de még sincs szívük, hogy ezt a boldog találkozást meg-
szakítsák, mert hiszen ők is megtanulták, hogy foglyukat tiszteljék és nagyra 
becsüljék. A tanítványok azon az elgyötört, szenvedésektől elcsigázott arcon, 
Krisztus képmásának visszfényét látják. Biztosítják Pált, hogy nem felejtették 
el, hogy mindvégig szeretni fogják, örök hálára kötelezettek iránta azért a bol-
dog reménységért, amely életüket áthatja és Istennel megbékéltette őket. A 
legszívesebben vállukra emelnék, ha megengednék nekik, és úgy vinnék végig 
az egész úton, a városig.

Amikor Pál a hittestvéreket megpillantotta, „hálákat adván az Istennek, bá-
torságot vőn” – jelenti tovább Lukács. Kevesen tudják csak felfogni e szavak mély 
jelentőségét. A könnyező, részvétteljes hívők között, akik nem szégyellték bék-
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lyóit, az apostol fennhangon dicsőítette Istent. A bánatfelhő, amely előzetesen 
lelkére nehezedett, immár eloszlott. Keresztényi élete ugyan nem volt egyéb a 
bántalmazások, szenvedések és súrlódások sorozatánál, de ebben az órában bő-
séges jutalmat vett. Most már bátrabban és vidámabb lelkülettel folytatta útját. 
Nem akarta többé panaszolni a múltat, sem félni a jövőt. Bilincsek és nyomorú-
ság várt reá, azt igen jól tudta; de azt is tudta, hogy sokkal borzalmasabb rab-
ságból szabadított meg lelkeket, és így örült Krisztusért viselt szenvedéseinek.

Julius százados Rómában átadta foglyait a császári testőrség fővezérének. A 
Pálról adott jó jelentés, valamint Festus kísérőlevele azt eredményezte, hogy 
a fővezér jóindulattal viseltetett iránta. Fogság helyett megengedte neki, hogy 
saját bérelt szállásán lakjék. Ugyan még mindig őréhez láncolva, de mégis fogad-
hatta barátait és munkálkodhatott Krisztus ügyének terjesztésén.

Sok zsidó, kiket néhány évvel előbb száműztek Rómából, ismét engedélyt 
kapott a visszatérésre, úgyhogy nagy számban laktak ott. Pál először is eléjük 
óhajtotta tárni a személyére és munkájára vonatkozó tényeket, mielőtt még el-
lenségeinek alkalma nyílna fellázítani őket ellene. Ezért Rómába érkezése után 
harmadnapra, összehívta a zsidók főembereit és egyszerűen, tárgyilagosan el-
beszélte nekik, miért hozták őt fogolyként Rómába.

„Atyámfiai, férfiak” – mondotta – „én jóllehet semmit sem vétkeztem a nép 
ellen, vagy az ősi szokások ellen, mindazáltal foglyul adattam át Jeruzsálemből 
a rómaiak kezébe. Kik miután kihallgattak, el akarának engem bocsátani, mivel-
hogy én bennem semmi halálra méltó vétek nincsen. De mivel a zsidók ellene 
mondtak, kényszeríttettem a császárra apellálni, nem mintha az én népem ellen 
volna valami vádam. Ennekokáért hívattalak tehát titeket, hogy lássalak ben-
neteket és szóljak veletek; mert az Izráelnek reménységéért vétettem körül e 
lánccal.” (Ap. csel. 28:27–20)

Nem említette a zsidók bántalmazásait, sem ismételt kísérleteiket, hogy 
élete ellen törjenek, hanem kíméletesen és barátságosan beszélt velük. Nem 
óhajtotta személyes figyelmüket vagy pedig részvétüket, csupán az igazságot, az 
evangéliumot akarta védelmezni.

Hallgatói mondták, hogy mindeddig sem nyilvános, sem magánlevelek útján 
semmiféle panasz nem érkezett ellene, és hogy egyetlen, Rómába érkezett zsidó 
sem vádolta őt valamiféle gonosztettel. Ellenben kijelentették, hogy szeretnének 
hallani a Krisztusban való hitének alapjairól. „Mert e felekezet felől” – mondották 
– „tudva van előttünk, hogy mindenütt ellene mondanak.” (Ap. csel. 28:22)

Mivel ők maguk kívánták, Pál kérte, hogy tűzzenek ki egy napot, amelyen az 
evangéliumi igazságokat elébük tárhatja. A meghatározott időre sokan gyűltek 
össze, „kiknek nagy bizonyságtétellel szól vala az Istennek országa felől, igye-
kezvén elhitetni ő velök a Jézus felől való dolgokat, úgy a Mózes törvényéből, 
mint a prófétákból, reggeltől fogva mind estig.” (Ap. csel. 28:23) Elmondta saját 
tapasztalatait, és egyszerűen, behatóan bizonyítékokat tárt elébük az Ótesta-
mentumból.
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Az apostol egyszersmind rámutatott arra, hogy a vallás nem hagyományok-
ból és ceremóniákból, hitvallomásokból és tantételekből áll. Ha ez így lenne, a 
természetes ember kutatás, tanulmányozás által megértené, mint ahogyan a 
világ dolgait is megérti. Viszont Pál azt tanította, hogy a vallás gyakorlati, ható 
és megmentő erő, teljesen Istentől származó elv; személyes tapasztalata a lelket 
megújító, átalakító isteni hatalomnak.

Rámutatott arra is, hogy már Mózes utalt Krisztusra, mint prófétára, akit kö-
vessenek; akiről az összes próféták jövendöltek. Egyedül Ő a bűn gyógyítója; az 
ártatlan, aki hordozza a bűnös bűneit. Nem feddte őket, amiért ceremóniákat 
és külsőségeket követnek, de rávezette, hogy mialatt nagyon pontosan betartják 
a ceremoniális előírásokat, mégis elvetették Őt, aki az egész jelképes szolgálat 
valósága.

Pál kijelentette, hogy mielőtt megtért volna, nem érintkezett személyesen 
Krisztussal, hanem mint mások is, csupán fogalmat alkotott magának az eljöven-
dő Messiás jelleméről és műveiről. A názáreti Jézust elvetette, mint csalót, mivel 
nem elégítette ki ezt az elképzelését. Viszont nézetei Krisztusról és küldetésé-
ről most azért sokkal magasztosabbak és világosabbak, mert a megtérés erejét 
tapasztalta. Az apostol különösen kiemelte, hogy nem a test szerinti Krisztust 
tárja eléjük. Mert hiszen Heródes is ismerte Krisztust földi, testi életében. Anna, 
Pilátus, a főpapok és főemberek, valamint a római katonák is látták személye-
sen. De nem látták a hit szemeivel; nem látták Benne a megdicsőült Megváltót. 
Krisztust hitben megragadni, lelkileg megismerni sokkal kívánatosabb, magasz-
tosabb, mint volt a Vele való személyes ismeretség földi élete alatt. Az a közös-
sége Krisztussal, amelynek Pál most örvendhetett, bensőségesebb és tartósabb, 
mint a pusztán földi és emberi barátság.

Amikor Pál így elmondta mindazt, amit tudott, amit látott, és bizonyságot tett 
a názáreti Jézusról, Izráel reménységéről, meggyőzte mindazokat, akik őszintén 
keresték az igazságot. Egyesek lelkébe szavai kitörölhetetlenül bevésődtek. El-
lenben mások konokul vonakodtak elfogadni az írás világos bizonyítékait, ha 
mindjárt – mint ebben az esetben is – olyantól hallották, akit a Szentlélek külö-
nösen megvilágosított. Érveit nem tudták megcáfolni, azonban következtetéseit 
nem fogadták el.

Hónapok teltek el, amióta az apostol Rómába érkezett; a jeruzsálemi zsidók 
csak azután jelentek meg személyesen, hogy vádjaikat a fogoly ellen előadják. 
Terveik már többször meghiúsultak; most azonban, hogy Róma legmagasabb 
törvényszéke fog ítélkezni Pál felett, nem akartak újabb vereséget szenvedni. 
Lisiás, Félix, Festus és Agrippa, mindannyian meg voltak győződve ártatlansá-
gáról. Ellenségei tehát csak az esetben remélhettek eredményt, ha a császár 
kegyét fondorlattal igyekszenek megnyerni. Késedelem csak szolgálatot tehet 
ügyüknek, mert ezáltal időt nyernek terveik jobb kiépítésére és kivitelére. Ezért 
bizonyos ideig vártak, mielőtt vádjaikkal az apostol ellen felléptek.

Isten gondviselése úgy intézte, hogy ez a halasztás az evangélium terjeszté-
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sére szolgált. Pál, őrzőinek jóindulatából, szép tágas házban lakhatott, szabadon 
érintkezhetett barátaival és mindenkinek, aki hallani akarta, naponta magyaráz-
hatta az igazságot. Két évig így folytatta működését, „prédikálván az Istennek 
országát és tanítván az Úr Jézus Krisztus felől való dolgokat teljes bátorsággal, 
minden tiltás nélkül” (Ap. csel. 28:30–31).

Ezen idő alatt nem feledkezett meg az általa alapított gyülekezetekről sem. 
Felismerte a veszélyt, amely az új hitre térteket fenyegette; az apostol igyeke-
zett, amennyiben módjában állt, leveleiben, gyakorlati tanításokkal, intelmekkel 
segítségükre lenni. Szent életű munkásokat is küldött ki Rómából a munkára; de 
nemcsak ezekhez a gyülekezetekhez, hanem olyan területekre is, amelyeket ő 
maga még nem látogatott meg. Ezek a munkások, mint bölcs pásztorok vezették 
tovább az apostol által dicsőségesen megkezdett munkát; az apostol pedig, aki 
állandó összeköttetést tartott fenn velük, értesült úgy a gyülekezetek állapotá-
ról, mint a reájuk leselkedő veszélyekről. Így vált lehetővé számára, hogy vala-
mennyiük fölött bölcsen felügyeljen.

Így, noha látszólag minden lehetősége a tevékeny közreműködésre teljesen 
megszűnt, Pál befolyása sokkal hatékonyabbá vált, mintha szabadon látogat-
hatta volna a gyülekezeteket, úgy, mint az előző években. Mint az Úr foglyát, 
a testvérek sokkal jobban szerették; szavai, amelyeket mint a Krisztus ügyéért 
megláncolt szenvedő intézett hozzájuk, sokkal több figyelmet és tiszteletet éb-
resztettek, mint amikor személyesen közöttük időzött. Csak most, hogy elsza-
kították tőlük, ismerték fel a hívők érettük viselt szenvedéseit, aggodalmait. Ez 
ideig többnyire kivonták magukat minden felelősség és teherhordozás alól az-
zal, hogy nincs olyan bölcsességük, tapintatuk és elpusztíthatatlan tetterejük. 
Ellenben most, hogy tudatlanságukban meg kellett tanulniuk azokat a tanításo-
kat, amelyeket egyébként mellőztek, sokkal többre becsülték intéseit, tanításait 
és utasításait, mint annak előtte személyes munkáját. Amint tehát hírét vették 
bátorságának és hitének, amelyet hosszú fogsága alatt tanúsított, ez nagyobb 
hűségre és fokozott buzgóságra késztette őket Krisztus ügyéért.

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, (319-327) 

SZABADLÁBON 
Mialatt Pál Rómában áldásosan működött, és sok lélek megtérésére, vala-

mint a hívők bátorítására szolgált, a láthatáron sötét felhők tömörültek, amelyek 
nem csupán az ő biztonságát, hanem az egyház létét, fejlődését is fenyegették. 
Rómába érkezésekor a császári testőrség századosának adták át, aki jóravaló, 
igazságos ember volt. Jószívűsége folytán Pál aránylag szabadon mozoghatott, 
és fejleszthette az evangélium művét. Azonban mielőtt még kétévi fogsága le-
telt volna, ezt a századost olyan hivatalnok váltotta le, akitől Pál nem várhatott 
különösebb jóindulatot.
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A zsidók most még tevékenyebben áskálódtak Pál ellen, mint valaha; jó segí-
tőre találtak Néró második feleségében. Ez az elvetemült asszony prozelita volt, 
aki felhasználta minden befolyását, hogy gonosz szándékukat pártfogolja a ke-
reszténység buzgó harcosával szemben.

A császártól, akire Pál hivatkozott, nemigen várhatott igazságos ítéletet. Néró 
életmódja züllöttebb, jelleme elvetemültebb volt, mint valamennyi elődjéé; sőt 
fokozott kegyetlenkedéseket hajtott végre. A kormányzatot nála erőszakosabb 
uralkodóra már nem lehetett volna bízni. Uralkodásának első esztendejében fi-
atal mostohaöccsét, a jogos trónörököst mérgeztette meg. Néró azután fokról 
fokra süllyedt, mind mélyebbre a bűnök és gonosztettek posványában, míg saját 
édesanyját és azután feleségét is meggyilkolta. Nem volt olyan gaztett, amelyre 
képes ne lett volna, vagy olyan jellemtelenség, amelyre nem lett volna kapható. 
Minden nemesen érző lélekben csak undort és megvetést keltett.

Az udvarában végrehajtott gonosztettek részletei sokkal aljasabbak és bor-
zalmasabbak, hogysem leírhatók volnának. Aljas rémtettei még azokban is un-
dort és iszonyatot keltettek, akik kényszerítve voltak részt venni bennük. Állandó 
rettegésben tartotta őket az, vajon legközelebb milyen új borzalmat eszel ki. De 
még ezek a gonosztettek, amelyeket Néró elkövetett, sem ingatták meg alattva-
lói hűségét. Az egész civilizált világ teljhatalmú uralkodójának ismerték el. Sőt, 
úgy tisztelték és dicsőítették, mint Istent.

Emberi megítélés és mérlegelés szerint ilyen bíró előtt Pál halálos ítélete 
teljesen biztos volt. Az apostol azonban tudta, hogy addig, amíg Istenhez hű 
marad, nincs mitől félnie. Isten, aki megőrizte a múltban, megóvhatja most is a 
zsidók gyűlölete és a császár hatalma elől.

És valóban, Isten megoltalmazta szolgáját. Pál kihallgatásakor az ellene felho-
zott vádakat nem tudták bizonyítani. Az általános várakozás ellenére, jellemével 
össze nem egyeztethető igazságérzettel Néró kijelentette, hogy a fogoly ártat-
lan! Az apostol béklyóit leoldozták; ismét szabad emberré lett.

Ha Pál kihallgatását tovább halasztják, vagy őt valamilyen okból a következő 
évig visszatartják Rómában, akkor minden bizonnyal életét veszti a kitört üldö-
zés alkalmával. Fogsága alatt ugyanis annyira magnövekedett a keresztény hit-
re tértek száma, hogy felkeltette a hatóságok figyelmét és ellenségeskedését. 
A császár haragját különösen az szította fel, hogy udvartartásának tagjai közül 
többen megtértek; csakhamar talált is módot rá, hogy a keresztényekkel kegyet-
lenkedjék.

Akkortájt Rómában borzalmas tűzvész ütött ki, amely majdnem a fél várost 
elpusztította. Az a hír járta, hogy Néró maga gyújtotta fel a várost. Hogy a gyanú 
árnyát is eloszlassa, igyekezett különösen nagylelkűen bánni a tűzvész áldoza-
taival, amennyiben bőkezűen segítségére sietett a hajléktalanoknak és tehetet-
leneknek. Mindamellett őt vádolták ezzel a gonosztettel. A nép izgatott volt és 
feldühödött; tehát hogy minden gyanút eltereljen, és egyszersmind megszaba-
duljon attól a néprétegtől, amelytől félt és amelyet gyűlölt, Néró a gyújtogatás-
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sal a keresztényeket vádolta meg. Fondorlata eredményes volt; Krisztus követő-
inek ezreit – férfiakat, nőket és gyermekeket – gyilkolták le a legborzalmasabb 
módon.

Ettől a borzalmas üldözéstől Pál megmenekült, mert szabadlábra helyezése 
után azonnal eltávozott Rómából. Ezt az utolsó, rövid szabadságát arra használta 
fel, hogy szorgalmasan munkálkodjék a gyülekezetekért. Különösen arra töreke-
dett, hogy a görög és a keleti gyülekezetek között szorosabb egységet, kapcsola-
tokat létesítsen; a hívők lelkületét megerősítse, ellenállóbbá tegye a beszivárgó 
hamis tanokkal szemben, amelyek a hitet veszélyeztették.

Az a sok viszontagság és aggodalom, amelyet Pál elszenvedett, felőrölte testi 
erejét. Az öregség törődöttsége érezhetővé vált nála. Tudta, hogy munkássága 
vége felé közeleg. De minél rövidebb idő állt rendelkezésére, annál inkább fo-
kozta igyekezetét. Buzgósága nem ismert határt. Céltudatosan, gyors elhatáro-
zással, erős hittel utazgatott mindenfelé, gyülekezetről gyülekezetre. Igyekezett 
megerősíteni a hívőket, hogy kitartó, hűséges munkát végezzenek a lelkekért, 
akiket Krisztusnak nyernek meg. Bátorította a testvéreket, hogy az előttük álló 
nehéz időkben is hűségesen, állhatatosan vallják meg Urukat, Jézus Krisztust.

ISMÉT BÖRTÖNBEN 
Felmentése után Pál működése a gyülekezetek érdekében nem kerülhette el 

ellenségei figyelmét. Mióta Néró megkezdte az üldözést, a keresztényeket min-
denfelé számkivetett felekezetnek tartották. Nemsokára a hitetlen zsidóknak az 
az eszméjük támadt, hogy bevádolják Pált, mint bujtogatót, Róma felgyújtásá-
nak bűntettével. Noha Pál bűnösségében egy pillanatig sem hitt egyikük sem, 
mégis tudták, hogy ez a vád, a valószínűség legcsekélyebb látszatával, sorsát 
megpecsételné. Mesterkedéseik következtében Pált újból elfogták, és gyorsan 
börtönbe vetették – utoljára.

Erre a második útjára több régi munkatársa is elkísérte Pált Rómába. Mások 
is komolyan óhajtottak sorsában osztozni, ellenben Pál nem engedte meg nekik, 
nehogy életüket veszélyeztessék. Kilátásai sokkal rosszabbak voltak most, mint 
előző fogságának idején. Néró alatt az üldözések a keresztények számát Rómá-
ban jelentékenyen csökkentették. Ezrek szenvedtek mártírhalált hitükért. Sokan 
eltávoztak a városból, a visszamaradtak pedig megfélemlettek és elcsüggedtek.

Megérkezése után Pált Rómában sötét föld alatti börtönbe zárták, ahol pá-
lyafutását be is fejezte. A szörnyű vád miatt, hogy a legaljasabb és legborzalma-
sabb gonosztettet követte el a város népe ellen, közutálat volt a sorsa.

Néhány barátja, aki segített hordozni terheit, lassankint elhagyta. Egyesek 
elmenekültek, másokat az apostol megbízásokkal küldött a különböző gyüleke-
zetekhez. Pigellus és Hermogenes voltak az elsők, akik távoztak. Azután Démás 
is elhagyta az üldözött apostolt, mert megfélemlett a viszontagságok és veszé-
lyek mindinkább tornyosuló felhőitől. Krescenst pedig Pál küldte a galáciai gyü-
lekezetekbe; Titust Dalmácziába, Tikhikust pedig Efézusba. Ezen élményeiről Pál 
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írja Timótheusnak: „Egyedül Lukács van velem.” (II. Tim. 4:11) Az apostol még 
sohasem érezte annyira szükségét hittestvérei támaszának, mint éppen most, 
amikor öregségtől, fáradtságtól és betegségtől legyengülve, a nyirkos-dohos, sö-
tét római börtön rabja volt. Lukács, a szeretett tanítvány és hűséges barát szol-
gálatai nagy vigaszára szolgáltak Pálnak. Csakis ez tette lehetségessé számára a 
hittestvérekkel és a külvilággal való érintkezést.

E válságos napokban nagy örömöt okozott Pálnak Onésiforus gyakori láto-
gatása. Ez a melegszívű efézusi hívő mindent megtett, ami módjában állt, hogy 
enyhítse Pál fogságát. Szeretett tanítója bilincseket hord az igazságért, mialatt ő 
maga szabadon jár-kel; semmi fáradságot sem sajnált tehát, hogy elviselhetőb-
bé tegye Pál sorsát.

A szeretet és részvét utáni vágyat Isten ültette az emberi szívbe. Krisztus is 
a Gethsemáné kertjében, nagy lelki küzdelmeinek órájában vágyott tanítványai 
részvétére. Pál, noha a szenvedéseket és nehézségeket panasz nélkül viselte el, 
szintén sóvárgott emberi részvét és társak után. Onésiforus látogatásai – hűsé-
gének bizonyítéka – éppen az elhagyatottság és egyedüllét idején, boldoggá és 
vidámmá tették az apostolt, aki egész életét embertársai szolgálatára szentelte.

NÉRÓ ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT
Midőn Pált kihallgatásra Néró elé idézték, csak halálos ítéletre volt kilátása. 

Az a súlyos bűn, amellyel vádolták, valamint a keresztényekkel szemben tanúsí-
tott gyűlölet, nem nyújtott reményt ügyének kedvező kimenetelére.

A görög-római jog szerint, a vádlott védőügyvédet fogadhatott, aki ügyét 
a törvényszék előtt képviselte. Az érvelések súlya, bizonyítékok, szenvedélyes 
szónoklatok, kérelmek, könyörgések és könnyek hatása alatt a védőnek gyakran 
sikerült kedvező ítéletet kieszközölni védence részére, vagy legalábbis az ítélet 
súlyosságát enyhíteni. Azonban amikor Pált Néró elé idézték, ügyét mint tanács-
adó vagy védő senki sem merte elvállalni; egyetlen barátja sem volt jelen, aki 
összefoglalta volna az ellene felhozott vádakat, avagy a védelmére felhozott bi-
zonyítékokat. A római keresztények között nem volt egyetlenegy sem, aki ebben 
a nehéz órában mellé álljon.

Erről az eseményről az egyetlen megbízható jelentést maga Pál adja a Ti-
mótheushoz intézett második levelében: „Első védekezésem alkalmával senki 
sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik. De az 
Úr mellettem állott és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az ige-
hirdetést, és hallják meg az összes pogányok; és megszabadultam az oroszlán 
szájából.” (II. Tim. 4:16–17)

Pál Néró előtt – micsoda ellentét! A gőgös uralkodó – előtte pedig Isten gyer-
meke, aki hitéért felel. Néró a világi hatalom, tekintély és gazdagság csúcspont-
ját érte el, de egyszersmind a bűn és gonoszság mélységét. Hatalma és nagysága 
egyedülálló volt. Tekintélyét senki sem vitathatta, sem akaratának nem állha-
tott ellen. Fejedelmek koronáikat rakták lábaihoz. Hatalmas seregek meneteltek 
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parancsára. Flottájának zászlói győzelmet hirdettek. Szobra ott díszelgett a tör-
vényszékek termeiben, és a szenátorok rendeletei, a bírák határozatai akaratát 
visszhangozták. Milliók hajoltak meg engedelmesen parancsai előtt. Neve meg-
remegtette az egész világot. Kegyét veszteni annyit jelentett, mint elveszteni 
vagyont, szabadságot és életet. Sötét pillantásától jobban féltek, mint a dög-
vésztől.

Az agg fogoly pénztelenül, barátok, tanácsadók nélkül állt ott Néró előtt. 
Róma császára előtt, akinek arcvonásaira a benne dúló gyalázatos szenvedélyek 
ültek ki. A fogoly arcáról Isten békessége, szíve nyugalma, szeretete sugárzott. 
Pál élete szegénység, önmegtagadás és szenvedés volt. Annak ellenére, hogy el-
lenségei megrágalmazták, szidalmazták, meg akarták félemlíteni, mégis bátran 
emelte magasra a kereszt zászlaját. Mint Mestere, hontalan vándor volt ő is, és 
hozzá hasonlóan életét embertársai boldogítására szentelte. Hogy is érthette 
volna meg, hogyan is méltányolhatta volna Néró, ez a szeszélyes, szenvedélyes, 
bűnös zsarnok Isten e fiának jellemét és indítékait?

A törvényszék tágas csarnokát megtöltötte a kíváncsi, nyugtalan embertö-
meg, amely zúgott, tolongott, hogy mindent, ami történik, lásson és halljon. 
Magas rangúak és alacsonysorsúak, gazdagok és szegények, műveltek és tudat-
lanok, büszkék és alázatosak, valamennyien, akik ott szorongtak, egyformán tu-
datlanok voltak. Az élethez, az üdvösséghez vezető utat egyikük sem ismerte.

A zsidók, mint előzetesen, a lázítás és eretnekség vádjait hozták fel Pál ellen. 
A rómaiakkal együtt pedig megvádolták, hogy a város felgyújtására bujtogatott. 
Miközben a vádak ellene elhangzottak, Pál megőrizte rendíthetetlen nyugalmát. 
A nép és a bírák meglepetten bámulták. Már sok törvényszéki tárgyaláson vet-
tek részt, és számtalan gonosztevőt figyeltek meg, azonban ilyen férfiút, akinek 
arcvonásain olyan szent nyugalom tükröződött, mint az előttük álló fogolyén, 
még sohasem láttak. Az éles szemű bírák, akik megszokták, hogy olvassanak a 
foglyok arcvonásaiban, hiába kutatták Pál arcán a bűn nyomait. Mindannyian 
feszülten figyeltek szavaira, midőn engedélyt nyert, hogy védekezését előadja.

Pál tehát még egyszer alkalmat nyert, hogy a csodálkozva figyelő tömeg előtt 
a kereszt zászlaját fennen lobogtassa. Mialatt tekintete átfogta a körötte hullám-
zó tarka tömeget – zsidókat, görögöket, rómaiakat és más országok idegenen –, 
lelkében felizzott a vágy, hogy üdvösségüket munkálja. Nem gondol a védeke-
zésre, nem törődik a környező veszélyekkel, sem rettenetes sorsával, amely vár 
reá. Egyedül csak Jézust látja, a közbenjárót, aki Isten trónja előtt könyörög a 
bűnös emberért. Emberfölötti ékesszólással és erővel tárja hallgatósága elé az 
evangélium igazságait. Rámutat a bukott emberiségért hozott nagy áldozatra. 
Kijelenti, hogy az ember megváltásáért végtelen ár fizettetett le. Isten gondos-
kodott arról, hogy az emberrel megoszthassa trónját. Angyali hírnökök kötik ösz-
sze a földet a mennyel, és így az ember minden cselekedete, akár rossz, akár jó, 
nyíltan feltárul az igaz Bíró szeme előtt.

Így harcol, küzd az igazság szószólója! Hívő a hitetlenek, hűséges a hűtlenek 
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között. Ott áll mint Isten képviselője, szava, mint a menny szózata. Hangjában, 
tekintetében semmi szomorúság, semmi félelem, semmi csüggedés. Ártatlansá-
gának biztos tudatában, felövezve az igazság vértjével, ujjong, hogy Isten gyer-
meke! Szava győzelmi kürthang, amely túlharsogja a csata zaját. Hirdeti, hogy az 
ügy, amelynek életét szentelte, az egyetlen, amely sohasem bukhat el. Ő ugyan 
eleshet – de az evangélium nem veszhet el. Isten él, és igazsága győz!

Sokan, akik e napon Pálra tekintettek, „olyannak láták az ő orcáját, mint egy 
angyalnak orcáját” (Ap. csel. 6:15).

A jelenlevők soha azelőtt nem hallottak hasonló szavakat. Még a legkemé-
nyebb szíven is átrezdültek, visszhangzottak. A tiszta, meggyőző igazság diadal-
maskodott a tévelygések felett. Sokan, akiknek szívébe most hatolt a világosság, 
később örömmel jártak fényében. Igazságok, amelyek ezen a napon elhangzot-
tak, hívatva voltak, hogy nemzeteket remegtessenek meg. Igazságok, amelyek 
idő felettiek, s még akkor is hatnak emberi szívekre, amikor azon ajkakat, ame-
lyek hirdették, már régen elnémította a mártírhalál.

Néró sem hallotta még úgy az igazságot, mint ez alkalommal. Sohasem látta 
még ilyen nyíltan életének rettenetes bűneit. A menny világossága hatolt be lel-
ke rejtekeibe; megremegett a rémülettől azon ítélőszék gondolatára, amely elé 
végül őt is, a világ uralkodóját megidézik, hogy elnyerje cselekedetei igazságos 
jutalmát. Félt Pál Istenétől, és nem merte az apostolt elítélni, mivel az ellene 
felhozott vádak közül egy sem volt bizonyítható. Néró vérszomját e pillanatban 
szent félelem tartotta féken.

Egy pillanatra feltárult a menny Néró, a megátalkodott gonosztevő előtt is; 
békéje és tisztasága kívánatosnak látszott előtte. Ebben a pillanatban hozzá is 
szólt a kegyelmi meghívás. De csak egy pillanatra lobogott fel benne a bűnbo-
csánat sóvárgó vágya. Utána közvetlenül kiadta a parancsot, hogy Pált vigyék is-
mét vissza tömlöcébe. Midőn a börtönajtó bezárult Isten követe mögött, Róma 
császára előtt is örökre bezárult a bűnbánat kapuja. A mennynek egyetlen fény-
sugara sem hatolt át többé lelke sötétségén, amely körülvette. Isten megtorló 
ítéletei csakhamar utol is érték.

Ezután nemsokára Néró elindult Görögországba, hírhedt hadjáratára, ame-
lyen méltatlan és lealjasító kicsapongásaival szégyent hozott magára és orszá-
gára. Nagy pompával tért vissza Rómába, s udvaroncaival együtt a legfelhá-
borítóbb módon tobzódott. Tivornyáik közepette hirtelen zaj hallatszott fel az 
utcáról. A hírnök, akit a zaj okának megtudakolására küldtek ki, azzal a rémhírrel 
tért vissza, hogy Galba, hadserege élén, gyors ütemben közeledik Róma ellen. 
A városban is lázadás tört ki, felháborodott tömeg zúg az utcákon, fenyegetőleg 
közeledik a palota felé, hogy a császárt és kíséretét megölje.

Néró, a veszély, a szükség ez órájában nem támaszkodhatott a hatalmas és 
irgalmas Istenre, mint a hithű Pál. A szenvedésektől és az esetleges kínzástól, 
amelyet a csőcseléktől elvárhatott, megfélemlett ez a nyomorult zsarnok. Elha-
tározta, hogy inkább önkezével vet véget életének, azonban a kellő pillanatban 
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bátorsága elhagyta. Rettegésében fejét vesztette, és gyáván, szégyenteljesen 
menekült el a városból, közeli birtokára. Mindhiába! Rejtekét csakhamar felfe-
dezték. És miközben az üldöző lovasok mindjobban közeledtek, szolgálattevő 
rabszolgájával halálos sebet ejtetett magán. Így pusztult el Néró, a zsarnok, fia-
tal életének harminckettedik esztendejében.

>>> vissza a 13. tanulmányhoz
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