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NEM MINDEGY? 

Nagyon sokan feltettek már ehhez hasonló kérdéseket: Nem 
mindegy, hogy pénteken, szombaton vagy vasárnap imádom az 
Istent? Nem mindegy, hogy Allahnak, Jehovának vagy Jahvenak 
szólítják Istent? Nem mindegy, hogy a Garizim hegyén vagy a 
Sionon áll a templom? Hát nem mindegy?! Számítanak valamit a 
részletek? A lényeg, hogy a magam módján szeretem a jó Istent… 

Jézus Krisztus erre nagyon egyértelmű és világos válaszokat adott: 

 az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát: 
mert az Atya is ilyeneket keres imádóiul. Az Isten szellem: és akik őt 
imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.  
(Ján 4:23-24) 
 Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, 
amelyek embereknek parancsolatai. (Mt 15:9) 
 Én vagyok az út, az igazság és az élet: senki nem mehet az 
atyához, csak általam. (Ján 14:6) 
 Az igazság útjában van élet; és az ő ösvényének útja 
halhatatlanság. (Péld 12:27) 

A Jézus által alkalmazott kifejezés, az ’igazság’, görögül ’alétheia’, 
nagyon fontos tartalmakkal bír: 
= a tényekkel megegyező igazság, 
= maga a valóság, mint a hazugság ellentéte, 
= igazmondás, őszinteség, 
= hitelesség, megbízhatóság, egyenesség, becsületesség 

Mindaz, amit Isten és Fia kijelentett, igazság és valóság. Úgy is 
mondhatjuk, megteremtettek egy csatornát, amelyen keresztül út 
nyílt az ember előtt a mennyig. Minden, ami ezen kívül esik, 
hazugságon alapszik és nem működik, a látszat ellenére sem! Az 
ember azért csapható be, mert a döntések, tettek következményei 
gyakran nem mutatkoznak meg közvetlenül, vagy egyelőre még – 
láthatatlanok. Az Istennel való kommunikáció, a vallásgyakorlás 
többnyire nem jár azonnali, kézzel fogható válaszokkal. Ennek 
ellenére hiábavaló az olyan imádat, amely a hazugság atyjának 
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ámításain nyugszik. Ha valóban örökké szeretnénk élni Isten 
királyságának alattvalójaként, akkor mindent fel kell tennünk az 
igazság kikutatására és megtalálására, hogy valóban célba érjünk. 
A legkeskenyebb utat kell megtalálnunk, amely veszedelmesen 
kizárólagos, félelmetesen keskeny, az áradattal szembe megy, 
egyre feljebb, a teljes délig…  

Csakis és egyedül az igazság megszentelő erő, minden egyéb 
hiábavaló és terméketlen. Ezért jól gondoljuk meg, mit és főként 
kit imádunk és követünk: esetleg a hagyományainkat, amelyekbe 
beleszülettünk? Azt, amit a legjobb barátunk, barátnőnk ajánlott? 
Azt a gyakorlatot követjük, amelyik számunkra a 
legkényelmesebb? Azt a vallást valljuk, amelynek milliók és 
milliók követői? Jézus nem atyáinkat, nem a barátunkat, hanem 
minket kérdez majd: Gyermekem, miért nem engedelmeskedtél a 
szavaimnak? Ahogyan Krisztus nem engedett éhségének, sem a 
Sátán ajánlásainak, hanem megvárta, amíg maga az Atya szolgálja 
ki őt, mi is kizárólag a mennyei kenyérrel élve, és Isten szellemétől 
vezettetve juthatunk el a teljes engedelmességig, a teljes igazságig, 
a megszentelt élet áldott tapasztalatáig.  

Mert valójában egyáltalán nem mindegy.  

 Az igazságot kutató elme olyan, mint Noé 
galambja, amely nem talált nyugvóhelyet, 
amíg vissza nem tért a bárkába. Jézus, az 
örök bárka, minden kereső lelket 
befogad. 

Az igazság Istene mellett csakis az igazság 
lakozhat. 

 Az igazság útja néha olyan keskeny, hogy 
azon nem járhatnak ketten egymás 
mellett. 

Semmilyen nagyhírű név nem elegendő tekintély 
ahhoz, hogy azzal az igazság útjáról való letérést 
igazolhatnánk. (Ch. Spurgeon) 



3 

 

AKVILA ÉS PRISCILLA 
Szövetségben Jézusért 

Nem tudom, ismerősen csengenek-e a következő nevek: Fébe, 
Epenétus, Andronikus, Julia, Ampliás, Orbán, Apellés, Kloé, Lucius, 
Sosipater… Számunkra már ismeretlen embereket takarnak, 
Pálnak azonban testvérei, nővérei, szolgatársai, szerelmesei voltak 
Krisztusban. Az ő sorsukról mit sem tudunk, csak annyi bizonyos, 
hogy Jézus követői közé tartoztak. De közülük is kitűnik egy páros: 
kevés olyan név akad a Bibliában, amelyek kizárólag együtt 
fordulnak elő. Ezek közé tartozik a címben jelölt házaspár is, 
akikről nem sokat tudunk; csupán az alábbi sorok, összesen hat 
rövid részlet enged bepillantást az életükbe, és egyben a Pál 
apostol kortársaiként élő keresztények mindennapjaiba. Mégsem 
haszon nélkül való elgondolkodni mindazon, ami a szűkszavú 
leírások és utalások mögött fölsejlik: bátorításul és mintául 
szolgálhatnak mindazoknak, akik Jézus követői a mai világban, 
vagy éppen azok szeretnének lenni. Az Apostolok cselekedeteiben, 
illetve Pál három (rómaiak, korinthusiak, Timóteus számára írt) 
levelének említettjei között találkozunk velük. Annak ellenére, 
hogy a pogányok apostola mellett úgymond csupán 
mellékszereplők, máig sokat köszönhetünk áldozatos hitüknek és 
szeretetüknek. 

1. Egy zsidó-keresztény házaspár 
 

Ezek után Pál Athénből eltávozva Korinthusba ment. És mikor 
egy Akvila nevű, pontusi származású zsidóra talált, aki nem 
régen jött Itáliából, és feleségére, Priscillára (mivelhogy 
Claudius megparancsolta, hogy a zsidók mind távozzanak 
Rómából): hozzájuk csatlakozott. És mivel ugyanaz volt a 
mestersége, náluk lakott és együtt dolgoztak. Ugyanis 
sátorkészítők voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában 
vitázott és igyekezett mind a zsidókat, mind a görögöket 
meggyőzni. (Csel 18:1-4) 
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Ha az összes, kiemelten idézett szakaszt átfutjuk, azonnal feltűnik, 
mennyire szűkszavú a Biblia, milyen sok életrészlet marad örökre 
homályban – legalábbis a földi történelem lezárultáig. 
Természetesen, amit leírtak, az elegendő a hit építésére, de 
bizonyosan igaza van János apostolnak, amikor evangéliuma 
legvégén megjegyzi: …ha egyenként megíratnának, úgy vélem, hogy 
maga a világ sem tudná befogadni azokat a könyveket, amelyeket 
írnának. (Ján 21: 25)  

Akvila és Priscilla zsidó származású házaspár volt, Pál apostol 
kortársai a Krisztus halála utáni Római Birodalomban, a 
kereszténység erőteljes terjedésének idején. Zsidó származásúak, 
vagyis a Jahve által egykor kiválasztott nép tagjai, amely elhívása 
ellenére elvetette Jézust, mint Messiást. Ők ketten azon kevesek 
közé tartoztak, akik hittek Benne. Sőt, majd látni fogjuk, tevékeny 
szerepet játszottak a keresztény hit terjesztésében, és fontos 
láncszemek voltak a Názáreti köré csoportosuló közösségekben. 
Mindkettőjük neve latin eredetű szóra vezethető vissza, jelentésük 
’sas’, illetve ’ősi’. Életútjuk közös, felvillantott szakaszai Pontus, 
Róma, Korinthus, Efézus, majd valószínűleg ismét Róma 
állomásaihoz kötődnek, és mintha beteljesítenék a Pál által 
felemlegetett hithősök sorsát: idegenek és vándorok voltak a 
bálványimádó birodalom földjén. (Zsid 11:13) A férfi Pontusz 
tartományából származott, amely a Fekete-tenger dél-keleti 
partvidékén fekszik. Útja innen Rómába vezetett, az akkori világ 
egyik kereskedelmi és kulturális középpontjába. Akvila 
távozásának időpontját – ekkor már feleségével együtt van – 
pontosan megadja Lukács apostol. A történetírók alapján ugyanis 
tudjuk, hogy Claudius császár i. sz. 49-50-ben kitiltotta a 
fővárosból a zsidókat, s velük együtt természetesen a zsidó-
keresztényeket is. Korinthusban, a görög félsziget egyik 
legjelentősebb kereskedelmi csomópontjában próbáltak ismét új 
életet kezdeni. Pál második missziói útja során érkezett a városba, 
ekkor találkoztak; a lentebb idézett levelek tanúsága szerint 
egészen az apostol mártírhaláláig tartották a kapcsolatot.  
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Hármas kötelék 

Ahogyan már említettük, a két nevet szoros egységben említi az 
összes irat, sőt, a leírás szerint minden tevékenységet közösen 
folytattak. Azon ritka párra találunk bennük, akik valóban 
szövetséget alkotnak, és minden erejükkel igyekeznek az Isten 
által elgondolt kapcsolatot és életközösséget megvalósítani. A 
többes szám harmadik személyben álló igealakok mögött 
legfeltűnőbb az általuk sugallt összhang. Szoros egység, szeretet, 
harmónia, közös célok, közös tevékenységek – ez csakis úgy 
lehetséges, hogy a középpont, és a belőle fakadó értékrend azonos. 
Még a legtöbb bibliai házasság is mutat több-kevesebb 
diszharmóniát, egyenetlenséget, konfliktust, nem beszélve 
azokról, amelyeket ma látunk magunk körül. Akviláék esetében 
azonban párját ritkító testi-lelki-szellemi egységet látunk a 
hétköznapi és a drámai események során egyaránt. A 
Példabeszédek könyvéből származó gondolat szerint a három 
szálból sodort zsinór – az eredeti jelentések alapján – igen 
nehezen bomlik szét ismét szálaira: a hármas kötél nem egyhamar 
szakad el. (Péld 4:12) Az isteni szál Jézus Krisztus jelenléte, amely 
megédesíti a nehézségeket, és tartóssá teszi az összetartozást. 

A házasságra vonatkozó igék mind túlmutatnak a testi 
kapcsolaton, bár már önmagában véve az is csoda. Alapja és 
tükörképe Isten és Jézus kapcsolata, egysége, örök ragaszkodása; 
célja pedig az ember isteni tulajdonságokkal való felruházása: 

 Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlóságunkra. …  
Teremtette tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére: 
férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. És megáldotta őket…  
(1Móz 1:26. 27-28) 
 Teremtek neki segítőtársat. (1Móz 2:18) 
 A teremtés kezdetén férfiúvá és asszonnyá teremtette őket az 
Isten. Azért elhagyja az ember az ő apját és anyját; és ragaszkodik a 
feleségéhez, és lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, 
hanem egy test. Azért, amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne 
válassza. (Márk 10:6-9) 
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 A férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és 
ugyanő megtartója a testnek. De amiképpen az egyház engedelmes 
a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek 
férjüknek mindenben. Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, 
miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; 
Hogy azt megszentelje, megtisztítva a víz fürdőjével az ige által, 
Hogy majd Önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy 
azon ne legyen szeplő, vagy ránc, vagy valami afféle; hanem hogy 
legyen szent és feddhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő 
feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, 
önmagát szereti. Mert soha senki a saját testét nem gyűlölte; hanem 
táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat; Mert az 
Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók. 
Azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik az ő 
feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. Felette nagy titok ez: de én 
a Krisztusról és az egyházról szólok. (Eféz 5:23-32) 

Az idézett igék bizonyítják, mennyire lényeges kapcsolati forma a 
házasság Isten szemében. Többszörös párhuzamot von Atya – Fiú 
= férfi – nő = Fiú – egyház (menyasszony) szeretetviszonya között.  

Az istenarcúság lényege az összhang, az egység, a harmónia, a 
ragaszkodás és a hűség. Az istenképűség bizonyítéka az a fajta 
viszonyulás, amellyel Jézus mindhalálig kitartott az Atyja iránti 
teljes engedelmesség mellett; nem lépett ki a terhek alól, mert 
szerette Istent. Ahol tartós, béketeljes együttműködést látunk, ott 
bizonyos az isteni szeretet jelenléte. Két ember végleges 
összekapcsolódása új minőséget eredményez: létrejön a család, 
amely az Isten királyságának is alapja, a földi gyülekezetek 
alapegysége.  

Sátorkészítés 

Akvila és felesége kétkezi munkát végeztek, ami abban a korban 
nagyon fontos szükségletet elégített ki: sátorkészítéssel 
foglalkoztak. Lehetett bőrből és vászonból is sátorlapokat 
létrehozni; a szövegekből nem derül ki, pontosan melyikkel 
foglalkoztak. Az azonban bizonyos, hogy akkoriban, a 
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kézművesség idején, gépek híján, ez korántsem volt könnyű és 
egyszerű tevékenység. Akvila otthona tehát egyben műhelyként is 
szolgált hétköznapi munkájuk ellátásához. Nagyon sajnálom, hogy 
Pál „csatlakozásának” története homályban marad számunkra: 
milyen szavak, beszélgetések, mosolyok vezettek odáig, hogy a 
házaspár eldöntötte, befogadják otthonukba és munkatársukká 
teszik Jézus követét. Micsoda szeretet bontakozhatott ki közöttük, 
amikor felismerték egymásban Krisztus követőjét! Ő az a mágnes, 
aki tartós vonzalmat, erős kötődést képes kialakítani az egyébként 
önző, kényelemszerető emberi szívek között. Jézus az, aki áttöri a 
bizalmatlanság kapuit, és megnyitja a lelkeket először fölfelé, 
azután egymás felé. Ő az, akit annak idején senki nem akart 
befogadni, mégis befogadó és elfogadó lelkülettel ajándékozza 
meg az embert. Vendégszeretetre tanít az, Aki arra vágyakozik, 
hogy mindenkit vendégül láthasson majd mennyei otthonában.  

Szombati viták 

Pál egyik legfontosabb feladatát szombatonként végezte, 
messzemenőkig tiszteletben tartva az egyik legfontosabb 
parancsolatot:  

 Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a 
hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se 
tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se 
szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül 
van; Mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert 
és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. 
Azért megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte azt. 
(2Móz 20:9-11) 
 Hat napon át munkálkodjatok, a hetedik napon nyugodalomnak, 
szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek: az 
Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken. (3Móz 23:3) 

Pál elsősorban a pogány népekhez küldött isteni követ volt, Jézus 
ezt közvetlenül parancsba adta neki, ezért misszionáriusi 
tevékenysége valójában a hétköznapokon sem szünetelt. Azonban 
minden alkalmat megragadott, hogy egykori hittestvéreit, a 
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zsinagógák látogatóit, akik még nem hallottak arról, hogy a 
názáreti Jézus betöltötte a Messiás szolgálatát, meggyőzze. Ahogy 
majd látni fogjuk, Pál munkatársai is hasonlóan jártak el, keresték 
a kapcsolatot népükkel.  

2. Efézusi szolgálat 

Pál … ezután elbúcsúzott a testvérektől és Szíriába hajózott 
Priscillával és Akvilával együtt… Efézusba érve elvált tőlük, 
maga pedig bement a zsinagógába és vitázott a zsidókkal. 
(Csel 18:18-19) 

Ebből a két mondatból derül ki, hogy az apostol kapcsolata a 
házaspárral milyen mélységig jutott: Krisztusban igazi testvérekké 
lettek egymás számára. Noha Akviláék nemrégiben költöztek 
Korinthusba, feladva mindent, most ismét útra kelnek, hogy 
elkísérjék Pált, aki folytatta második missziói útját a Földközi-
tengeren Szíria felé. A következő állomásuk Efézus városa volt, 
egy hatalmas bálványimádati központ (Diána vagy Artemisz 
kultusza). A városba érve Pál ismét a zsinagógába ment, hogy 
minél többeket megnyerjen az örök élet számára. Priscilliáék 
tevékenységébe a következő részlet enged betekintést. 

Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai 
származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az Írásokban 
jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és 
buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról 
szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Amikor 
meghallgatta őt Akvila és Priscilla, maguk mellé vették, és 
még alaposabban elmagyarázták neki az Isten útját. 
Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek 
biztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. 
Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a 
kegyelem által hívőkké lettek. Mert erélyesen cáfolta a 
zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította, hogy Jézus a 
Krisztus. (Csel 18:24-28) 
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Kovász és mustármag 

Ez a részlet nagyon sokat elárul az evangélium működéséről és 
terjedéséről. Beteljesíti Jézus szavait: a kicsiny kovász lassan, 
szinte észrevétlenül hat belülről kifelé, míg az egész tészta megkel. 
Így működik az ige magja, illetve az Atyától küldött szent szellem 
is, amely fokozatosan bontakoztatja ki Isten királyságát az egyes 
emberekben és a közösségekben is. Hasonlóan a mustármaghoz, 
amely kisebb minden magnál, később azonban hatalmas fává 
növekedik. (ld. Luk 13:19-21) 

Apollós 

Apollósról nagyon elismerően írt Lukács apostol: a Tórában jártas 
zsidó férfi, aki talentumokban gazdag volt, és megismerkedett az 
Úr útjával. Az ő története egy fontos igazságot bizonyít:  

 Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te 
hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és 
igazságodat a nagy gyülekezetben. (Zsolt 40:11) 
 Elmenve széles e világra, hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtésnek. (Mk 16:15) 
 Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, 
megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas 
dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el 
titeket. (1Pét 2:9) 

Engedelmeskedett a késztetésnek, hogy továbbadja mindazt, amit 
Jézussal kapcsolatban megismert és az élete részévé tett. Annak 
ellenére, hogy nem volt tökéletes az ismerete, Isten mégis 
felhasználta őt, hogy részt vegyen a Mindenható világhódító 
programjában. Éppen ezért senkinek nem kell félnie kicsiny hite, 
kevéske tudása miatt, vagy éppen elásnia azt az egyetlen 
talentumát. Az Úr mindent és mindenkit szívesen felhasznál az ő 
szőlőskertjében! Légy bátor, mert Isten téged is szeretne követévé 
tenni mások számára! Mivel Apollós élt az Úrtól nyert 
képességeivel és ismereteivel, beteljesedhetett egy másik 
törvényszerűség is: 

 akinek van, annak adatik és bővölködik… (Mt 13:12) 
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Krisztus titka 

Itt jön a képbe a házaspár, akik felismerték Apollósban Isten 
szolgáját és testvérüket a Krisztusban. Nemcsak meghallgatták, és 
esetleg elkezdték volna kritizálni ismeretei fogyatékos voltát, 
hanem nagylelkűen maguk mellé vették és mindazt, amit Páltól 
hallottak-tanultak, továbbadták neki. Ekkor értékelődik fel az a 
döntés, az a gesztus, amivel Pált befogadták. Hatalmas ismeret- és 
hitbeli gazdagságra tettek szert a ponyvakészítő farizeus mellett, 
akivel a feltámadott Üdvözítő személyesen osztott meg 
kibeszélhetetlen titkokat! Az első befogadást követte egy második, 
melynek során a legnagyobb igazságokat oszthatták meg az új 
testvérrel. János keresztségénél magasabb szintre vezették – 
felvetődik a kérdés, mivel adtak át neki többet? Keresztelő János 
felhívása és alámerítése a Jordán vizébe bűnbánatra, 
megtisztulásra vezette a népet, hogy előkészítse az utat a Messiás 
be- és elfogadása előtt… De mi hozott Jézus? Magát a mennyet! 

 ama titkot, amely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta 
most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, akikkel az Isten meg 
akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a népek között eme titok 
dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy Krisztus ti 
közöttetek/bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége  
(Kol 1:26-27) 
 Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, És 
ti Ő benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek 
és hatalmasságnak; Akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való 
körülmetéléssel, levetkőzve az érzéki bűnök testét a Krisztus 
körülmetélésében; Eltemettetve Ő vele együtt a keresztségben, 
akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit 
által, aki feltámasztotta Őt a halálból. És titeket, kik holtak voltatok 
a bűnökben és a ti testetek körülmetéletlenségében, megelevenített 
együtt Ő vele, megbocsátva minden bűnötöket… Azért, amiképpen 
vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Ő benne, 
meggyökerezve és tovább épülve Ő benne, és megerősödve a 
hitben. (Kol 2:9-11.7-8) 
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 ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én 
Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.  
(Ján 14:23) 

A Jézus Krisztus által nyert keresztség Isten régi tervét valósítja 
meg: ahogyan a szent sátrat, később pedig Salamon templomát 
betöltötte a dicsőség fényes felhője, úgy tölti be Krisztus a benne 
hívő keresztények szellemét az ő győzelmet adó szellemével, Isten 
és Fia állandó jelenlétével. Az ember, mint Isten temploma, nem 
nélkülözi többé a Mindenhatóval való szüntelen kapcsolatot. Noha 
szemmel nem látható, mégis jelenlévő valóság. Ahogyan titokzatos 
módon a szeretet sem osztódik szét- és megosztásakor, hanem 
még inkább sokszorozódik, így a szellem ajándéka sem 
kevesbedik, hanem ereje annál teljesebb, minél többeket járhat át. 

Krisztusban egyek 

Különleges az is, hogy a jelek szerint Akvila és Priscilla a tanítást 
közösen végezték, a házaspár mindkét tagja, beteljesítve az igét:  

 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit 
által. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust 
öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; 
nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek [egyetlen, azonos, 
egyforma] vagytok a Krisztus Jézusban. (Gal 3:26-28) 

Bátorítás 

Aquila és Priscilla tevékenysége nem merült ki a puszta 
tanításban. Egy nagyon fontos dolgot emel ki Lukács: bátorították 
Apollóst az előtte álló feladattal kapcsolatban. Ez is egy lényeges, 
bár gyakran elfeledett, elhanyagolt kötelességük a 
keresztényeknek: az intés és a gyámolítás mellett a bátorítás 
szolgálata (ld. 1Thess 5:14). Ez nyilvánvalóan magában foglalja a 
közös könyörgéseket, a megerősítést, az igével való táplálást. 
Mivel a keresztények is emberek, egész életükben bátorításra 
szorulnak. Ezt Isten nagyon jól látja, ezért Ő maga is 
számtalanszor megerősítette szolgáit:  

 Ne félj, mert veled vagyok, és megáldalak téged (1Móz 26:24) 
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 Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok 
Istened; megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával 
támogatlak. (Ésa 41:10) 

Nem szabad takarékoskodnunk a bátorító szavakkal akkor, ha 
Isten sugallata alapján egyértelmű, hogy meg kell tennünk. Az 
együtt érző, győzelmes Krisztus szavait közvetítve maga a bátorító 
is bátorságot nyer! 

Útkészítés 

Egy harmadik lépcső a házaspár szolgálatában az volt, hogy írtak a 
Görögországban élő keresztényeknek Apollós érkezéséről, hogy 
szíveket és ajtókat nyissanak számára. Ezzel kifejezték, hogy teljes 
egységben vannak vele, és támogatják őt a mennyei üzenet 
tolmácsolásában. Apollós pedig, az új ismeretek birtokában 
hatalmas eszköz lett Isten kezében görög földön. Ez azt bizonyítja, 
hogy Akviláék jó munkát végeztek, illetve, hogy az alexandriai 
testvér nem zárta be a szívét a sátorkészítő házaspár szavai előtt. 
Kölcsönösen épültek egymás hite által. Apollós, a korinthusi 
felkészülés után Pál szolgatársává vált, aki által sokan hívőkké 
lettek. Az apostol több levelében is megemlékezik az ő munkájáról, 
amikor a keresztények oktalan módon vetélkedtek egymással: én 
ültettem, Apollós öntözött, de Isten adja a növekedést. (1Kor 3:6) 

Az egyház működése 

Ez a részlet pontosan felrajzolja Krisztus és az egyház hatékony 
(együtt)működésének sémáját:  

 az igazságot követve szeretetben, mindenestül növekedjünk 
abban, aki a fej, a Krisztusban. Belőle van összerakva és 
egybeszerkesztve az egész test, egymást támogató minden ízével, és 
minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkássággal 
gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben.  
(Ef 4:15-16) [Újonnan revideált Károli-ford.] 

Mindenki a Krisztusban, Krisztustól nyert ajándéka révén 
szolgálhatja örömmel és szeretettel a többieket, mert a legkisebb 
jótett is sokszorosan megtérül… 
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3. Életre-halálra Krisztusért 

Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akik munkatársaim a 
Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, 
és nekik nemcsak én vagyok hálás, hanem a pogányok 
valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban levő 
gyülekezetet is. (Róm 16:3-5) 

Sokszor köszönt titeket Akvila és Priszka a házuknál levő 
gyülekezettel együtt. (1Kor 16:9) 

Köszöntsd Priszkát és Akvilát, meg Onéziforosz házanépét. 
(2Tim 4:19) 

Több szempontból különleges, ahogyan Pál három levelében is 
megemlékezik a házaspárról. Először is minden alkalommal a 
férfit és az asszonyt egyaránt név szerint említi, ráadásul Priscillát 
mindháromszor a becenevén, kétszer pedig Akvila neve előtt.  

A nők Krisztus szemében 

Abban a korban nem sok figyelmet fordítottak a nőkre, akik 
alárendelt háttérszerepet játszottak az ókori családokban, a 
közéletben pedig egyáltalán nem is szerepelhettek. Jézus Krisztus 
hozott döntő változást a nők megítélésében, értékelésében, 
amikor tetteivel lerombolta a káros beidegződéseket és 
helyreállította a nő eredeti, isteni tervek szerinti megbecsültségét, 
mint a férfit kiegészítő, bordából teremtett segítőtársáét. Fontos 
példái ennek Földre jövetelének módja, vagyis Mária bevonása a 
mennyei családba, beszélgetései a megvetett samáriai asszonnyal 
az igaz Isten igaz imádatáról (ld. János 3. fejezete), a sziroföniciai 
asszonnyal Isten szeretetéről a pogányok iránt (Mt 15:21-28), 
Mártával a feltámadásról (János 11. fejezete) stb. Számos olyan 
örömteljes igazságot osztott meg velük, amelyeket férfi 
tanítványainak akkor nem tudott elmondani. Szemmel láthatóan 
maga Pál is követi Jézus példáját: úgy mutatja be a házaspárt a 
római testvéreknek, mint munkatársait, segítőit az evangélium 
terjesztésében, nem téve különbséget kettejük között. 



14 

 

A becézés arra utal, mennyire benőséges viszony állt fenn 
közöttük; Pál magához annyira közelállónak érezte Priscillát, hogy 
a sokak előtt felolvasandó levelekben is vállalta ezt a megszólítást. 
Valóban igaz Jézus ígérete, amely a földi javaktól és kapcsolatoktól 
való elszakadásért cserébe mennyei testvéreket nyújt, már itt a 
Földön: 

 Bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy 
fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy apját, vagy anyját, vagy 
feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit én értem és az 
evangéliumért, Aki százannyit ne kapna most, ebben az időben, 
házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és 
szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök 
életet. (Mk 10:29-30) 

Életemet adom érted 

Megemlít egy rendkívüli esetet is velük kapcsolatosan, amikor 
életüket tették kockára Pálért. Itt nincs leírva a történet, de 
feltehető, hogy az efézusi időszakban történt, Demeter ötvös által 
támasztott lázadásra gondolt Pál. (ld. Csel 19:23-40) Valósággá 
lett Jézus mondata:  

 Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét 
adja barátaiért. (Ján 15:13) 
 
Természetesen a Messiás volt az, aki teljes mértékben ki- és 
beteljesítette e mondat valóságát, de Akviláék esete elárulja, hogy 
Krisztus mély szeretetének szelleme a keresztényeket is 
hasonlóképpen önfeláldozásra indítja. Tudjuk, hogy Pál útját a 
Sátán által gerjesztett konfliktusok és gyilkos indulatok 
szegélyezték, így a keresztény testvérek többször is saját életük 
kockáztatásával tudták az apostolt kimenteni a halálos 
veszedelemből. Ezért értelemszerűen nemcsak az egykori 
farizeus, de minden kortárs keresztény hálás szívvel mondhatott 
köszönetet Priszkáéknak bátorságukért, hiszen gyümölcsöző 
évekkel hosszabbították meg evangéliumterjesztő barátjuk életét. 
 



15 

 

Házi gyülekezet 

Egy másik, feltűnő jellegzetesség: mindhárom alkalommal 
megemlíti a családjukat, illetve a házuknál szombatonként 
összegyűlő csoportot, mint Krisztus testének egyik sejtjét. Nem 
tudjuk pontosan, Pál mely rokonokra gondolt; nem tudjuk, voltak-
e gyermekeik, szolgáik, de az biztos, hogy nem csak kettesben 
éltek, és házuk népe ugyancsak az Úr Jézus követője lehetett. 
Szívük nyitott volt mások felé, ezt bizonyítja már Pál és Apollós 
befogadása is, de az összejövetelek állandó helyszíneként szolgáló 
otthonuk is. Ez a mozzanat újabb, mára feledésbe merült, 
hatékony gyakorlatra irányítja a figyelmünket: annak idején nem 
megagyülekezetekben, hanem házanként gyűltek össze 
rendszeresen Krisztus követői, hogy megemlékezzenek Jézus 
szavairól, a teremtésről, hogy magukhoz vegyék Krisztus testét és 
vérét, és beszámoljanak egymásnak az evangéliumterjesztés 
áldott tapasztalatairól, hogy könyörögjenek egymásért, a 
szenvedőkért, Isten országának eljöveteléért. Erre részben az 
üldözések miatt is szükség volt. Minél kisebbek, a hatóságok 
számára annál láthatatlanabbak a csoportok; azonban a szeretet 
gyakorlása, megélése is sokkal hatékonyabb ebben a formában. 
Lehetőség nyílik az igazi, személyes kapcsolatépítésre, közös 
imákra, közös munkavégzésre fizikai és szellemi szinten egyaránt. 

Egység a Krisztusban 

Akvila és Priszka – két ember, egy házaspár az Úrban, az Úrért. 
Feltűnően áldott és hatékony módon élték meg az 
egybeszerkesztettséget. A közöttük élő szeretet hullámokat vetve 
tovaterjedt, egyre nagyobb és tágabb körökben. Bármilyen 
jelentéktelennek tűnnek, mégis fontos láncszemek voltak a maguk 
idejében a menny és a Föld közötti kapcsolatban, akik által sokan 
hívőkké lettek, és örök életet nyertek. Ha netán elszomorodnánk 
látva ezt a tökéletes példát, összehasonlítva saját házasságunk 
gyengeségeivel, hiányaival, esetleg egyenesen csődjével, ne adjuk 
fel a reményt: Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza 
minden kegyelmét, hogy mindenkor, mindenben teljes elégségetek 
lévén, minden jótettre bőségben legyetek (2Kor 9:8) *** 
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SZERETSZ-E ENGEM? 
A szeretetgyakorlás egyik gyakorlati módja 

A feltámadott Jézus háromszor fordult ugyanazzal a fájdalmas 
kérdéssel Péterhez, és a tőle megszokott módon, nagyon 
talányosan reagált az ismétlődő válaszra. Természetesen a 
Megváltó pontosan tudta, hogy Simon fia mennyire szereti őt, a 
szégyenletes tagadás ellenére. Főként a tanítványtársak miatt 
került sor erre a jelenetre, hogy előttük is kinyilvánítsa: 
változatlanul szereti Pétert, továbbra is számol vele, és oszlopnak 
tekinti királyságában. 

Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek: 
Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-e engem náluk? Mondta 
neki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Mondta neki: 
Legeltesd az én bárányaimat! Mondta neki másodszor is: 
Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Mondta neki: Igen, 
Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki: Őrizd az 
én juhaimat! Mondta neki harmadszor is: Simon, Jónának fia, 
szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is 
megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? És mondta neki: Uram, te 
mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki 
Jézus: Legeltesd az én juhaimat! (Ján 21:15-17) 

Most elsősorban Jézus három válaszára szeretném irányítani a 
figyelmet: 

 Legeltesd az én bárányaimat! 
 Őrizd az én juhaimat! 
 Legeltesd az én juhaimat! 

Vagyis a Messiás nemcsak elfogadta tanítványa szeretetét, de a 
lehető leggyakorlatiasabb szeretetkifejezési módot tárta elé: a 
pásztori feladatot, gyakorlatilag saját szerepkörét osztotta meg 
vele. Irántam való szeretetedet úgy tudod kifejezni, hogy 
gondozod gyermekeimet azzal a szeretettel, amivel én szeretlek 
téged.  
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A bárányok 

A ’bárány’ szó görög megfelelője az ’arnion’, azaz juhocska, 
kicsinyítő képzős alak. A ’juh’ pedig birka, bárány jelentésű szó. 
Kiket jelképeznek ezek a Jézus szívének kedves jószágok? Dávid 
zsoltárai és Isten kijelentése alapján pontosan azonosítható: 

 Essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! Mert ő a mi 
Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai 
vagyunk… (Zsolt 95:7) 
 Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem 
magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. (Zsolt 100:3) 
 Ti pedig az én juhaim, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, 
én pedig Istenetek, ezt mondja az Úr Isten. (Ezék 34:31) 

Legeltetés 

A ’legeltet’ görög megfelelője ’boszkó’, ami itt azt jelenti, ’legelőre 
hajt, etet, táplál’. Ez az ige kétszer fordul elő. Az ’őriz’ görögül 
’poimainó’, azt jelenti, ’legeltet, gondoz, felügyel, gondoskodik, 
jóllakat, dédelget’. Mit jelenthet vajon ez a feladat? 

 Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek. [legeltet = pásztorol, 
irányít, útmutatást ad] (Péld 10:21) 
 És adok nektek szívem szerint való pásztorokat, akik legeltetnek 
tudománnyal és értelemmel. (Jer 3:15) 
 Mikor pedig beesteledett, odamentek hozzá az ő tanítványai, 
mondván: Puszta hely ez, és az idő már elmúlt; bocsásd el a 
sokaságot, hogy menjenek el a falvakba és vegyenek magoknak 
eleséget. Jézus pedig monda nekik: Nem szükséges elmenniük; 
adjatok nekik ti enni! Azok pedig mondták neki: Nincsen itt, 
csupán öt kenyerünk és két halunk. Ő pedig mondta: Hozzátok 
azokat ide hozzám! És mikor megparancsolta a sokaságnak, hogy 
üljenek le a fűre, vette az öt kenyeret és két halat, és szemeit az égre 
emelte, hálát adott; és megtörte a kenyereket, adta a 
tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És 
mindnyájan ettek, és megelégedtek; és felszedték a maradék 
darabokat, tizenkét teli kosárral. (Mt 14:15-20) 
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 Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett 
az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? 
Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajön, ilyen munkában 
talál. (Mt 25:45-46) 
 Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a 
szent szellem titeket vigyázókká tett, az Isten egyházának 
legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. (Csel 20:28) 
 Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselve 
arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút 
nyerészkedésből, hanem jóindulattal. (1Pét 5:2) 

A táplálék 

A legeltetés tehát a jóllakatás, a felerősítés, megerősítés 
megfelelője. Hogyan, és mivel lehet igazi táplálékot nyújtani 
másoknak? 

 Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha 
valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én 
adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Ha nem eszitek 
az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet 
bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete 
van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én 
testem bizony étel és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én 
testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is 
abban. Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által 
élek: akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, 
amely a mennyből szállott alá; nem úgy, amint a ti atyáitok ették a 
mannát és meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, él örökké.  
(Ján 6:53-58) 
 A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden 
bölcsességben; tanítva és intve egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, 
lelki énekekkel, hálával zengedezve a ti szívetekben az Úrnak.  
(Kol 3:16) 
 … táplálkozva a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, 
amelyet követtél… (1Tim 4:6) 
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Ahogyan a manna a pusztaságban negyven éven keresztül táplálta 
Izraelt, ahogyan a papok kovásztalan kenyeret sütöttek minden 
szombaton a szent kenyerek asztalára, úgy adta Isten az igazi 
mennyei kenyeret gyermekeinek. Ahogyan Jézus a tömegek 
táplálása során darabokra törte és a tanítványok pedig Krisztus 
kezéből elvéve továbbadták a kenyeret, ezzel mintegy önmagát 
megosztva, ma is ugyanez a feladat. Az Isten iránti szeretet egyik 
gyakorlatias kifejezésmódja, ha tápláljuk egymást az ige 
kenyerével.  

Ez a kenyér nem avasodik meg, nem penészedik meg, mindig friss 
marad. Akármilyen kicsiny darabot törünk belőle, ugyanazt az 
életerőt hordozza. Érdekes módon ugyanazzal az igével 
táplálkozva különböző időpontokban, életszakaszokban, mindig 
mást, mindig többet jelent… Ha továbbadjuk, nem elfogy, hanem 
titokzatos módon megszaporodik, a hit és az erő is gyarapodik 
általa, mert az Isten beszéde élő és ható… (Zsid 4:4). A legeltetés 
tehát az isteni beszéd, mennyei tudomány és bölcsesség 
elsajátítását és továbbadását is jelenti. A gondos pásztor annak 
idején kigyomlálta a mérgező, veszélyes növényeket, hogy a 
bárányok ne pusztuljanak el. Ezt azonban csak akkor lehet 
megtenni, ha világosan különbséget tudunk tenni igaz és hamis, 
isteni és ördögi sugallatok és tanítások között.  

A táplálás módjai 

Többféleképpen lehet alkalmazni a mennyei kenyeret: A teljes írás 
Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, 
az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, 
minden jó cselekedetre felkészített. (2Tim 3:16-17) A szeretetből 
fakadó tanítás, intés, javítás, nevelés mind hatékony eszközként 
használhatja Isten igéit. 

Lakjunk tehát először jól mi magunk Krisztus szavaival, hogy 
azután mások számára is megfelelő eledelt tudjuk nyújtani, 
életnek beszédét kínálva feléjük. Boldog az a szolga, akit hazatérő 
Ura ilyen munkában talál! (Mt 24:46) *** 
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KIVIRÁGZIK A SIVATAG 

Ujjong a puszta és az aszályos föld, örvendez a sivatag, 
és kivirul, mint a mezei virágok. 
… 
Ujjong a néma nyelve, 
mert a sivatagban víz fakad, és patakok a kietlenben. 
És tóvá lesz a délibáb, és a szomjas föld vizek forrásaivá…  
(Ésa 35:1.7) 

A Bibliában nagyon sok szó esik a vízről és a vízhiányról. Tudjuk, 
hogy lételem, hiszen az élő testek túlnyomó részét vízmolekulák 
alkotják. Nélküle egyszerűen nincs élet: Az Úr bölcsessége által 
fakadtak fel a mélységből a vizek, és hullatnak harmatot az egek. 
(Péld 3:20) De nemcsak szó szerinti értelemben van 
felmérhetetlen jelentősége, hanem szellemi vonatkozásban is. A 
Szentírás könyvei telve vannak „vizes” történetekkel, amelyeknek 
egyúttal átvitt értelmű tanítást is hordoznak. Elég, ha csak a 
sziklából felfakadó forrásra gondolunk. Jézus maga is sokat beszélt 
róla, többek között így: Aki hisz bennem, élő víz folyamai ömlenek 
belsejéből. (Ján 7:38) Ez az élő víz Isten szelleme, amely 
örökkévaló életet, isteni tulajdonságokat hordoz. Ha nélkülözzük, 
valójában két lábon járó halottak vagyunk. 

Nem kell sokat nézelődnünk, hogy észrevegyük: a Föld nagy része 
vízhiányos állapotban tengődik fizikai és szellemi vonatkozásban 
egyaránt. Milliók halnak éhen-szomjan még mindig termés híján, 
ami alapvetően a sok helyen állandósuló aszályra, az egyre 
terjeszkedő sivatagokra vezethető vissza. Emellett égetően 
szükségünk van a szeretet, az együttérzés, az irgalmasság vizére, 
esőjére is, mert ez az egyetlen, igazán hatékony megoldás az 
összes problémára. Kézenfekvő tehát, hogy éljünk a lehetőséggel, 
amit Isten elénk tár: 

 Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez 
és záporesőt ad, és kinek-kinek füvet a mezőn. (Zak 10:1) 
 Én is mondom nektek: Kérjetek és megadatik nektek, keressetek 
és találtok, zörgessetek és megnyittatik (Luk 11:9) 
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 Ha bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, 
kérjetek, amit csak akartok, és meglesz nektek. (Ján 15:7) 
 Mostanáig semmit nem kértetek az Atyától a nevemben: kérjetek 
és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. (Ján 16:24) 

Ennek értelmében a rendkívül aszályos tavasz kezdetén hosszú 
hetekig imádkoztam, hogy legyen eső, amely feltölti a föld 
víztartalékait, és virágba borítja a téli állapotba dermedt 
növényzetet. A szikkadt talaj képtelen forrást nyújtani a 
kizöldüléshez, a lombfakadáshoz, a növekedéshez. Persze, 
többször is elbizonytalanodtam, van-e értelme az imának, 
hallgatva az időjárásjelentéseket, de mindig újra eszembe jutott 
Illés, aki nem adta fel addig, míg fel nem tűnt az a bizonyos 
tenyérnyi felhő… Aztán megérkezett az eső, és örömmel adtam és 
adok hálát azóta is minden cseppjéért.  

Nemrégiben beszélgettem többekkel az ima hatásosságával 
kapcsolatban, és valaki megemlítette, hogy már-már a depresszió 
környékezi a szürke esőfelhőktől árnyékolt napokon, s ilyenkor 
hálaadással űzi el rossz hangulatát. Erre bevallottam, bár ez 
mellékvágánynak tűnt, hogy sokat imádkoztam esőért, hiszen 
előtte több hónapig semmiféle csapadék nem esett. Sőt, a Föld 
minden szárazságtól szenvedő-senyvedő pontjáért, még a 
sivatagokért is… Ezt a vallomásomat kedves derültség követte, és 
kétely fogott el, tényleg normális vagyok-e… De hát olyan nagy a 
pusztulás, a szomjúság a közeli és távoli földeken! S amikor erre 
gondoltam, inkább elszégyelltem magam, hogy sokkal többet 
kellene ezért könyörögni. Mondhatnám – ha nem lenne rossz 
mellékíze ennek a szónak –, úgyszólván kötelességünk globális 
léptékben is gondolkodni és küzdeni a szenvedés csökkentése 
érdekében. De úgy is tekinthetünk rá, mint örömteli kihívásra, 
amely összhangba hoz Isten akaratával. 

Ráadásul minden esőcseppben megmutatkozik az ígéret szellemi 
szinten való beteljesedésének bizonyossága: Isten szellemének, az 
élet forrásának kiárasztása ugyanígy bekövetkezik, ahogyan az 
esőfelhők megjönnek, bízhatunk benne, hihetünk az igazmondó 
Istennek! Minden egyes szivárvány örömmel tölthet el, mert az 
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esőt, a szeretetszövetség változatlanságát, Isten gondoskodását 
hirdetik.  

De mindezt nem írtam volna le, ha valamelyik este nem kerül a 
szemem elé egy 2015-ös, gyönyörű, képekkel és videóval 
illusztrált híradás: húsz év után kivirágzott az Atacama-sivatag, 
amely az egyik legszárazabb pont a Földön! Ötvenszer szárazabb, 
mint a hírhedt kaliforniai Halál-völgy. Chilei régiójában az átlagos 
csapadékmennyiség 3 mm/év. A híradás szerint azonban a Mars 
felszínéhez hasonlító kopárságot hullámzó, rózsaszín-lila 
mályvaszőnyeg borította be. Az ott élők közül megszólalt egy 
hatvan évnél idősebb férfi, aki egyenesen csodának nevezte a 
jelenséget: eddigi élete során soha nem látott még ilyet… 
Természetesen legjobb barátom, aki egyben földrajztanár is, 
leszögezte, ne csodálkozzak ezen: a sivatagban is esik néha az eső, 
csak évtizedek kérdése. Mégis örültem és örülök, hogy azok az 
emberek ott, Dél-Amerika eldugott pontján, legalább akkor 
örülhettek egy rövid ideig.  

Legfőképpen pedig felsejlett valami abból, amit Jézus mondott az 
öröm kiteljesedéséről: hogy kérheted a mindenható, végtelen 
bölcsességű Lényt, megtapasztalhatod, hogy meghallott, hogy 
cselekedett, méghozzá jót és szívet-szemet gyönyörködtetőt, és 
még tudomásodra is hozza… Bár semmi és senki vagy, tudatában 
vagy kicsiny voltodnak, a törött múltadnak – mégis: királyi 
gyermekként szabad bejárásod van Krisztus által a trón elé, és 
életváltoztató események indulhatnak meg mennyei 
beavatkozásra egy-egy jelentéktelennek tűnő kérés nyomán… 
Beteljesedhet Isten egyik leghőbb vágya: a Föld a Szellem esője 
nyomán „kivirágzik” és a menny leszáll a Földre… 

És végül kaptam egy pontosan ideillő, megerősítő részletet 
Charles Spurgeon (1834-1892), a híres angliai prédikátor 
gondolatsorai közül is: „„Megnyitja az Úr gazdag kincstárát.” 
(5Móz 28:12) Ez ígéret az esőre vonatkozott, amelyet megad az Úr 
a maga idejében. De az eső csak jelképezi mindazt a mennyei 
felüdülést, amit az Úr készségesen megad népének. … Mi úgy 
gondoljuk, hogy Isten kincstárát csak nagy próféták tudják 
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felnyitni, mint Illés, pedig nem így van. Te is megláthatod a 
megnyílt eget, kinyújthatod a kezed és elveheted a magad 
részét, sőt mindazt, amivel a körülötted élőknek szolgálhatsz. 
Kérj, amit csak akarsz, Isten nem tagad meg tőled semmit, ha 
Krisztusban maradsz, és az Ő beszédei benned maradnak.” 

Meggyőződésem és tapasztalatom, hogy nincs nagyobb öröm 
annál, mint amikor megbizonyosodhatunk róla és érzékelhetjük, 
hogy Isten fiai és leányai vagyunk, akiknek joguk és lehetőségük 
az Úr Jézusban az Atya előtt megállni és kérni másoknak, 
másokért. 

Kérjetek esőt a késői eső idején! Kérjetek! 

Az a felüdítő víz, amely feltört és a kiszáradt, kopár földön 
folydogálva kivirágoztatta a pusztát, életet adva a már-már 
szomjan halóknak, az isteni kegyelem szimbóluma.  
(Ellen. G. White) 

Az imának olyan nagy az ereje, hogy képes megmozdítani azt a 
kart, amely a világmindenséget mozgásba hozta.  
(Ch. Spurgeon) 

Isten egyetlen sóvárgó kiált ást sem hagy figyelmen kívül, ha az 
esdeklés nem is formálódik szavakká. Aki Istennel szövetségre 
lép, nem lesz Sátán martaléka. (Ellen. G. White) 

Ti, imahősök, ne hátráljatok! Vegyétek ostrom alá a menny 
kapuit! Legyetek hevesek – majdnem azt mondtam, 
erőszakosak –, mert az Isten országát, az Írás szavai szerint, az 
erőszakosak ragadják el. (Ch. Spurgeon) 
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Olvasóinktól érkezett 

 
DE ÉN FÉREG VAGYOK, NEM FÉRFI! 

Feketéné Rácz Tímea 

Mi jut eszünkbe arról a szóról, hogy féreg? Szinte mindenki egy 
undorító kis „állatkára” gondol – amitől talán még irtózik is –, vagy 
rosszabb esetben egy emberre, aki gonoszságokat művelt vagy 
bármi olyasmit, amivel az irtózat és megvetés érzését váltja ki. 

De mi jut eszünkbe, ha Jézusra, az Isten Fiára gondolunk? Biztosan 
nagyon sok csodálatos jelzőt tudnánk sorolni, vagy olyan dolgokat, 
amiket értünk tett, és amik hálára indíthatják a szívünket! Íme, 
néhány bibliai példa: 

 Én szelíd és alázatos szívű vagyok... (Mt 11:29) 
 Megszánta őket és meggyógyította betegeiket... (Mt 14:14) 
 Lelke mélyéig felindult és megrendült... (Ján 11:33) 
 A mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta... 

(Ésa 53:4) 

Számtalan „idilli” igét idézhetnék még Arról, Aki a szeretet, a jóság, 
az Atyánk egyszülöttje, a Megváltónk. De akkor a 22. zsoltárban 
miért hangzik el a prófécia Jézusról, amiben féregnek nevezi 
magát?! Az lehet, hogy sok ember szemében, miközben azt 
kiáltozták, hogy „Feszítsd meg!”, Ő valóban egy féregnek tűnt; 
olyan valakinek, aki szánalmas, nevetséges, arcul csapni, leköpni 
és megostorozni való... De vajon csupán erről szólna a 22. zsoltár 
7. verse, amit a Megváltó születése előtt évszázadokkal jegyeztek 
le?! Ha az egész fejezetet végigolvassuk, akkor sorról sorra látjuk 
ezeknek a megrendítő szavaknak a teljesedését Krisztus életében, 
szenvedéseiben és halálában. Milyen csodás: az Úr szelleme előre 
kijelenthette ezeket az igazságokat! De a féreg Jézus képe mégis 
megütközést okozhat! 

Az eredeti nyelvben azonban nem ugyanazt a szót használja itt 
Dávid, mint más bibliaversek esetén olvashatjuk, hanem 
konkrétan egy bizonyos rovarra utal. Ez a Coccus Illicis, azaz a 
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karmazsintetű. Érdekessége, hogy a nőstény rovar csak egyszer ad 
életet, de akkor a halála árán. Amikor erre készen áll, önszántából 
egy fához erősíti, rögzíti magát, eggyé válik vele annyira, hogy ha 
megpróbálnánk leszedni, darabokra szakadna, belepusztulna. 
Három napig van a fán, lerakja petéit, a testével védőburkot képez, 
úgy óvja azokat. Az „utódok” a rovar ÉLŐ testéből táplálkoznak, s 
amikor elpusztul, szív formát ölt, vérvörösre (bíbor, karmazsin) 
festi a fát és a lárvákat is, akik aztán hátralévő életükben ezt a 
színt viselik, s a rájuk leselkedők ellen védelmet biztosít 
számukra. A negyedik nap reggelén fehér viaszként lehull a fáról. 
Talán véletlen, hogy ezzel a kis élőlénnyel azonosítja Jézus saját 
magát?! Micsoda párhuzamokat láthatunk! 

Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a 
bűnöknek, az igazságnak éljünk: az Ő sebei által gyógyultatok meg. 
(1Pét 2:24) Krisztus önként szánta oda magát. Életet adott a halála 
és feltámadása által – aki Krisztusban van, új teremtés az. 
Odaszegezték a keresztre, hogy eggyé lehessen velünk! Emberré 
lett, s Ő nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az 
Ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője, a 
szent szellem által (Titus 3:5). A kereszten hozott áldozata árán 
tud védeni bennünket, gyermekeit; és saját teste és lelke 
szenvedésén át válhatott számunkra élő kenyérré és élő vízzé! 
Mint ennek a rovarnak a lárvái, úgy mi is ehetjük az Ő testét és 
ihatjuk az Ő vérét (Ján 6. fejezete, János 4:14, János 13. fejezete), 
hogy összeforrhassunk Vele, hiszen aki az Úrral egyesül, egy 
szellem Ővele (1Kor 6:17). Ahogyan ez a „féreg vérrel hinti meg” az 
utódait – azok védelmére is –, úgy nekünk Őbenne van – az Ő vére 
által – megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme 
gazdagságából. (Eféz 1:7), és megtapasztalhatjuk, hogy az Úr az én 
kősziklám, váram és megmentőm ... szabadítóm. (Zsolt 18:2). S Ő az, 
aki, amint a manna aláhullt a pusztában a népnek, úgy hullhat alá 
hófehér, hótiszta szellemével ránk, hogy nap mint nap életet 
adjon. Ezt mondván rájuk lehelt, és ezt mondta nekik: vegyetek 
szent szellemet! (Ján 20:22), mert akiket az Isten szelleme vezérel, 
azok az Istennek fiai... ha pedig fiai, akkor örökösök is: Isten 
örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei – ha vele együtt 
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szenvedünk, vele együtt meg is dicsőülünk. (Róm 8:14, 17) De 
akiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. (Róm 8:9) 

Az Isten Fia megalázott, meggyalázott, megcsúfolt féregként tűrt 
és szenvedett el értünk mindent, amiért nekünk kellett volna 
felelnünk: A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat 
hordozta... Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt 
törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az Ő 
sebei árán gyógyultunk meg. (Ésa 53: 53-55) 

Két út van, de csak az egyiken járhatsz: vagy eltaposod az Isten 
Fiát, mint egy férget, vagy újjászületsz és élsz általa! Akarsz-e 
szabadulni mindenből, ami elválaszt Attól, Aki féreggé lett érted?! 
Akarsz-e ebben a csodálatos kegyelemben fürdeni, és tisztára 
mosatni a Megváltó vérében? Ha igen, akkor egyetlen dolgod van 
csupán: elhinni és akarni ezt a csodás ígéretet: Új szívet adok 
nektek, és új lelket adok belétek... az én lelkemet adom belétek.  
(Ezék 36: 26-27) 

 
Rajzolta: Balasi Bianka 
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EVEZŐ VAGY VITORLA? 
Bessenyei Szilárd 

2018 nyarán kaptam egy gondolatot Istentől, amely azóta is 
hatással van az életemre. A fizikai világ működéséhez 
kapcsolódóan mélyebben megértettem egy fontos lelki 
törvényszerűséget. Otthon, a vajdasági Palicson, a szobámban 
ültem, és zajt hallottam a tó felől. Körülbelül másfél km távolságra 
lakunk tőle, így az események lármája elér hozzánk. A hangok 
alapján valamilyen vízi verseny lehetett. Kinéztem az ablakon, és 
láttam, ahogy a szél fújja a fák leveleit. Akkor eszembe jutott az 
ige: A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, 
honnan jön, és hova megy. (Ján 3:8) Ahogy behelyettesítettem Isten 
szellemét a szél helyére, megértettem az összefüggést. 

A tavunkon két híres sportklub működik, az evezős és a vitorlás. A 
keresztényeket is e két csoportba lehet besorolni, az evezősökhöz 
és a vitorlásokhoz. Az evezős minden csapás után siklik a vízen 
pár métert, majd elkezd lassulni. Ismét húz egyet, aztán ismét 
lassul. Ez az első csoport olyan keresztényekből áll, akik nem 
születtek újjá. Egész életük arról szól, hogy erőlködnek, 
pumpálnak. Komoly erőfeszítésükbe kerül, hogy megtartsák a 
törvényt és azokat a szabályokat, melyeket mások vagy ők maguk 
fogalmaztak meg. Nem akarom bántani őket, én magam is több 
éven át ilyen hajóban küzdöttem. Bár nem vallottam be 
magamnak, de sajnos legtöbbször csak a szokások, a bűntudat és a 
kárhoztatás irányította az életemet. 

A második csoport a vitorlázóké. Nekik annyi a feladatuk, hogy a 
szél erejét befogják, és ennek segítségével haladnak előre. Ezek az 
újjászületett keresztények, akiket Isten szelleme hajt vagy vezérel. 
Arról szól az életük, hogy hitükkel, vagyis vitorlájukkal befogják a 
szellem erejét. Ezt követően pedig aktívan követik a szél 
mozgását, majd, ha szükséges, igazítanak a vitorla szögén. Ezek az 
emberek sikerüket nem maguknak köszönhetik. Isten szelleme 
készíti elő számukra a helyzeteket, a jó cselekedeteket (Ef 2:10), 
és adja meg a további utasításokat is, mikor, hogyan, mit 
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cselekedjenek. Ők nem a szabályokra, hanem Krisztusra és az Ő 
hangjára koncentrálnak. Mivel Jézus személyesen vezeti őket, 
túlteljesítik a törvény követeléseit. Nem lopnak, hanem 
ajándékoznak; nem ölnek, hanem gyógyítanak; nem irigykednek 
embertársaikra, hanem áldják őket. 

Nagyon érdekes, hogy Nikodémusnak nem azt mondta Jézus, hogy 
többet böjtöljön, legyen őszintébb, naponta többet olvassa a 
Bibliát, gyakrabban imádkozzon, vagy legyen aktívabb a 
gyülekezeti életben. Azt mondta neki, hogy újjászületésre van 
szüksége. A példázattal élve nem azt mondta, hogy evezzen 
erőteljesebben, hanem vitorlásra van szüksége, amelyet a szél 
(azaz Isten szelleme) hajt. 

Idén márciusban egy keresztény ifjúsági esten vettem részt. Egy 
élő hitű testvér beszélt, akinek komoly megélései vannak az Úrral. 
Örültem, hogy ő vállalta el az alkalmat, és előre készültem 
gondolatban, mit fogok mondani. A közös beszélgetés folyamán 
végül egy szót sem szóltam, csak hallgattam magam elé nézve. 
Egyszerűen nem éreztem indíttatást, hogy bármit is mondjak, így 
inkább szótlan maradtam. Másnap azon tűnődtem, mi lehetett 
viselkedésem oka. Megkérdeztem Istent is.  

- Szélcsend volt - jött a válasz, ami valóban pontosan leírta az 
előző esti állapotot. Régebben többször kértem Istentől, hogy csak 
akkor beszéljek, amikor Ő indít; ha nem indít, akkor inkább 
hallgassak. Annak ellenére, hogy azon az alkalmon „szélcsend” 
volt, rá két napra kifejezetten erős volt a „széljárás”. Több olyan 
őszinte és mély lelki beszélgetésem volt barátaimmal, amikor 
minden résztvevő érzékelte Isten Lelkét, a szél fuvallatát.  

Szélcsendben fontos, hogy várjuk a szelet, és ne cseréljük le a 
vitorlát evezőre, vagyis ne kezdjünk el önfejűen viselkedni. 
Ilyenkor inkább készítsük elő a hajót, hogy készen álljunk az 
indulásra. Amikor pedig felerősödik a szél, húzzuk fel a vitorlát és 
kövessük a szél mozgását: Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok 
Istennek fiai. (Róma 8:14) 
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Személyes tanulságok számomra: 

1. Az evezős hajó csak akkor tud minden gond nélkül előre 
haladni, amikor tükörsima a tó felszíne, vagyis szélcsend van. A 
nem újjászületett keresztények is akkor tudják megélni vallásos 
életüket, amikor minden az elképzelésük szerint történik. Amikor 
viszont fúj a szél és jönnek a hullámok, nehézségeik támadnak. A 
vitorlások pedig a szél erősödésének csak örülnek, mert így 
gyorsabban tudnak előre jutni. 

2. Az evezős hívőknek állandó erőfeszítésbe kerül, hogy önerőből 
keresztény életet éljenek. A vitorlások csak a szél mozgását 
figyelik. A hajó nem a saját erejük által halad előre, hanem a szél 
ereje által. 

3. Bár tudom, hogy a hajófajtától függ, de a legtöbb vitorlás 
gyorsabb, mint az evezősök. 

4. Igazán hosszú távra evezős hajó nem tud menni, csak vitorlás. 
Kolumbusz a 15. században ugyancsak vitorlással szelte át az 
Atlanti-óceánt. 

 

 

Az erőtlen hit csak a szélcsendben nem süllyed el – az erős hit, 
mint az életmentő csónak, biztonságot nyújt a viharban is. 

(Spurgeon) 

A gondviselő Isten össze tud kapcsolni szíveket mennyből 
származó kötelékekkel. A mennyei szövőszéken szőtt szálak 
finomabbak, mégis erősebbek, mint a földi szövőszéken 
szőhetők. Az eredmény minden igénybevételt és próbát kibíró 
szövet. Szívet a szívvel a szeretet aranyszálai kötik össze, és ez 
a kötelék eltéphetetlen. (Ellen G. White) 
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ÖVÉK A MENNYEK ORSZÁGA… 
Egy természetvédő tapasztalatai 

Gyakori eset így nyár derekán, hogy a repülést éppen csak 
gyakorló fiókák kiesnek a fészekből. Ilyenkor, ha lehet, 
megkíséreljük a visszahelyezést, vagy, ha sérülés következik be, a 
legközelebbi madármentő állomásra kell szállítani. Ilyesmi történt 
akkor is, amikor egy speciális szociális intézmény területéről 
érkezett segítségkérés, mégpedig egy szerencsétlenül járt 
fecskefióka ügyében. Különböző mértékben sérült szellemi 
fogyatékosok élnek ott olyan társaikkal együtt, akik talán nem is 
oda valók. Ha egy idegen megjelenik, a sétálgató bentlakók közül 
hamar „rátapad” valaki, és a maga módján megpróbálja 
szélsebesen, töviről-hegyire kikérdezni: Ki vagy? Mit csinálsz itt? 
Hogy hívnak? – stb. Nos, mire megérkeztem, már nagy volt az 
izgalom, sőt, a felzúdulás, mert a kis fecskét egy ápolt találta meg, 
aki nagyon a szívén viselte a madárka sorsát, a lakók egy része 
pedig azt hitte, azért tette az ápolónő dobozba a madarat, mert 
meg akarják ölni… 

Nem akartam elvinni a madármentő állomásra a fecskét, mert 
éppen kirepülős fióka volt, ráadásul semmi baja, azt leszámítva, 
hogy picit korán szállt ki, vagy kilökték a testvérei az eleség utáni 
tülekedésben – ki tudja? Ezért úgy döntöttem, visszateszem 
valamelyik fészekbe. Egyeztettem a munkatársammal, aztán 
nekiláttam megfelelő korú fiókákat tartalmazó fészket keresni. 
Persze, kezemben a doboz a fecskével, jó pár ápolt a 
kíséretemben, hátam mögött izgatott hangok: – Milyen gonosz 
vagy! Meg akarod ölni azt a madarat?! – Az ápolónő kedvesen 
csitította őket, nyugodjanak meg, ellenkezőleg, éppen meg akarjuk 
menteni. – Akkor miért nem engeded el, ha meg akarod menteni?! 
Nem szabad a kismadarakat bántani, az gonosz dolog! Megver 
majd az Isten! – Az ápolónő szóval tartotta őket, de egyre újabb 
arcok kerültek elő. Hiába próbáltam egy viszonylag eldugott 
helyet keresni, ahol nem vagyok szem előtt, és elérhető 
magasságban fészek is van az eresz alatt. Végül nem lett 
szerencsém, ki kellett menni az egyik épület bejárati 
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homlokzatához, mert ott voltak alkalmas fészkek, megfelelő korú 
fiókákkal. Közben kerítettek egy nem túl fényes állapotú falétrát, 
aztán az összegyűlt tömeg közepén és a pánikhangulat tetején el is 
kezdtem felfelé mászni a fészkekhez. Sűrű fohászkodás közben, 
hogy megtartson az a rozzant létra, visszatettem a fiókát. Földet 
érve hirtelen elém ugrott egy öreg bácsika, és közvetlen közelről 
az arcomba bámulva elhadarta: – Ti, tudjátok, nagyon aranyosak 
vagytok, hogy megmentettétek azt a kicsi madarat, így biztosan a 
mennyországba fogtok jutni... 

EGY FÉNYSUGÁR 
K.A.M. 

Országos versenyre kísértem a gyermekemet és barátait, ahol 
kültéri csapatversenyen vettek részt. Azonban egész napra 
országos esőt ígértek, reggel pár kilométerrel távolabb már 
zuhogott. Gondolatban kérdeztem Istent, hogyan fogom a négy 
gyereket átázott-átfázott állapotban hazakísérni?! Mit mondok a 
szülőknek, ha valamelyikük megbetegszik?! Aztán belelendültünk 
a feladatokba. Szurkoltam nekik és csak rájuk koncentráltam. Telt 
az idő és csupán három órával később, a verseny vége felé 
kezdtem újra érzékelni a környezetemet. Akkor jutott eszembe 
ismét az időjárási helyzet – bár az ég erősen borult volt és végig 
„lógott a lába az esőnek”, mégsem hullott ránk egyetlen csepp sem. 
Ó, mondtam rögtön Atyámnak, mennyire köszönöm Neked, hogy 
eddig is óvtál bennünket! És ahogyan hálát adtam neki a földre 
nézve, egyszer csak megláttam az árnyékomat. Tudtam rögtön, 
hogy ez az egyetlen fénysugár, ami áttörte a sűrű felhőket, Isten 
válasza és szerető gondoskodása volt. Uram védőszárnyait 
kiterjesztette fölénk és tudtam, hogy száraz ruhákban jutunk haza. 
Az a fénysugár Atyám kedves mosolyaként járt át ott engem. 
Mikor azután a gyerekekkel fölszálltam a vonatra, az eső ömleni 
kezdett, mintha dézsából öntötték volna. 
„Ó, Isten, milyen drága a te kegyelmed, az embernek fiai a te 
szárnyaidnak árnyékába menekülnek.” (Zsolt 36: 8) 

(2019. június)   
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ÉN MEGTALÁLTAM 
      Kósné Erzsike 

Én megtaláltam benned, Jézusom, 
a boldogságom és az életem. 
Azóta, mert erőt ad szavad, 
visszhangja ennek boldog énekem. 
Mióta veled járok, a lelkemnek 
éltető, áldott napsugara vagy. 
Benned minden remény valóra válik, 
elolvad a jég, elmúlik a fagy. 

Tudom, hogy benned van a kegyelem, 
benned az erő, a csend, a dal. 
Benned az élet, a halál, a lét, 
a hang, a szó, a diadal. 
Tudom, hogy benned csenddé lesz a zaj, 
reám hull rólad szent csoda, meleg. 
Én megtaláltam benned, Jézusom, 
azt, ami vagyok és ami legyek. 

Maradjon örökre elég nekem 
e megváltás és e biztatás: 
Hogy néked vetve éltető magvat, 
dús lesz a termés, érett a kalász. 
Amikor jő a dicső aratás, 
nem állok némán, gyümölcstelenül. 
Mert meg van áldva, ki benned marad, 
sziklaszilárdan, rendületlenül.  

(1995. október 20.) 

 
 
 


