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Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: 

Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lucius és Manaén, aki 
Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, 
amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: 
„Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam 
őket.” Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők tehát 
a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. 
Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. 
János is velük volt, mint segítőtárs…  

Innen Antiókhiába hajóztak, ahonnan az Isten kegyelmébe ajánlva 
indították el őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek, összehívták a 
gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy 
kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Aztán elég sok időt töltöttek ott a 
tanítványokkal. 
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Imádkozzunk!  
 
Mennyei Édesatyánk! Dicsőítünk Téged azért, mert hatalmas vagy, 

mennynek-földnek Teremtője, és minden teremtésednek Fenntartója. 
Dicsőítünk Téged azért, mert gondviselő Isten vagy. Te nem hagytad 
magára a teremtett világot, hanem újból és újból kerested és keresed a 
szövetséget a tiéiddel. Dicsőítünk Téged azért, mert ígéreteket adtál, és 
ígéreteket teljesítettél be. Dicsőítünk Téged azért, mert ígéreteket adsz, és 
ígéreteket teljesítesz be ma is. Dicsőítünk Téged a Te Fiadért, az Úr Jézus 
Krisztusért! Dicsőítünk azért, hogy Őt elküldted érettünk. Dicsőítünk azért, 
hogy az Ő áldozatáért megbocsátod a mi vétkeinket, ha mi megvalljuk 
vétkeinket Teelőtted. Úgy szeretnénk most a Te színed előtt állni, ahogyan 
megállt egykoron Dávid. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne akarjunk Előtted 
takargatni semmit, hanem megértve, hogy Te a szíveket vizsgálod! Hadd 
álljunk meg Előtted őszintén, teljes alázattal, megnyitva önmagunkat 
Teelőtted, hogy megtapasztalhassuk a bűnbocsánat örömét, valóságát. 
Hogy megtapasztalhassuk lelkiismeretünk megtisztulását, a 
megkönnyebbülést. Kérünk: cselekedd ezt meg velünk, hiszen miképpen 
érthetnénk meg Téged, miképpen közeledhetnénk Tehozzád, ha el nem 
veszed rólunk mindazt, amitől szabadulni nem tudunk? Ha meg nem 
szabadítasz bennünket mindattól, ami bennünket elválaszt Tőled? 
Cselekedj velünk irgalmasan, mennyei Édesatyánk! A Te szeretetedért 
kérünk, a Te irgalmadért és a Te kegyelmedért fohászkodunk. Emlékezz 
meg rólunk, és engedd, hogy valamit megérthessünk Belőled ebben az 
órában! Hogy valamit megérthessünk mindabból, amit nekünk készítettél, 
amit tőlünk elvársz, amivel meg szeretnél bennünket ajándékozni. Légy 
így kegyelmeddel továbbra is közöttünk, áldd és szenteld meg 
együttlétünket!  

Ámen.  
 
 
Igehirdetés  
 
Kedves Testvérek!  
Látok ismerős arcokat a padsorokban, akiket régről ismerek, de sokan 

vannak, akiket látásból, meg talán egyébként sem ismerhetek. Sipos Aba 
Álmos vagyok, és a Békásmegyeri Gyülekezetből érkeztem ezen a mai 
vasárnapon a Testvérek közé. Csereszolgálatot végzünk Loránt Gábor 
testvéremmel: ma ő hirdeti az Igét a békásmegyeri gyülekezetben, én meg 
Isten kegyelméből itt, a Testvérek között. Egy elmaradt alkalom ez, még a 
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tavalyi esztendőről, amikor is diakóniai vasárnap alkalmából a szokásos 
szószék-csere különböző technikai okokból elmaradt, és most pótoljuk. 
Ezen a mai vasárnapon nemcsak a diakóniáról ejtünk szót. Arról sem 
szeretnénk megfeledkezni, hogy böjt első vasárnapja van. És ahogy látják a 
testvérek, az Úrnak szent asztala is megteríttetett számunkra.  

Különösképpen is fontos nekünk az, hogy ezen az alkalmon Isten 
Igéje az Apostolok cselekedeteiről írott könyvben a gyülekezetről tanít 
bennünket. Elvezet bennünket egy régi, távoli korba, egy más 
gyülekezetbe, mint amilyen a mi gyülekezetünk, és az ott zajló 
eseményeken keresztül Isten szeretne a szívünkre helyezni ezen a mai 
napon a gyülekezettel, a gyülekezetben, a gyülekezet által folytatott 
munkával kapcsolatosan három különösen is fontos dolgot.  

Ma, amikor valaki ezt a szót hallja gyülekezeteinkben általában, hogy 
„diakónia”, akkor arra a kétkezi szolgálatra gondol kizárólag, ami azt 
jelenti, hogy az ember kitakarítja a templomot, vagy a 
szeretetvendégségeken részt vesz a szervezésben, a sütésben, főzésben, a 
tálalásban vagy a mosogatásban – és ezzel a diakóniáról való gondolataink 
általában véget is érnek.  

Ha az Újszövetséget megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy „diakónia, 
diakóniai szolgálat” alatt az Újszövetségben mindig több és nagyobb 
dolgot értettek pusztán a kétkezi munkálkodásnál.  

Az egyik legfontosabb dolog, amit az Újszövetség a „diakónia” 
kategóriába besorol, az magának az evangéliumnak hirdetése. 
Megteremteni azt a közeget, megteremteni azt a lehetőséget, ahol az 
Isten Igéje, az Isten üzenete a hallgatóság számára átadható és 
átvehető. Ehhez a lehetőséghez, hogy ez előálljon, nagyon sokat kell 
fáradozni. De a diakónia célja mindig az, hogy az Isten üzenete, amit a 
szívünkre helyezett, eljusson azokhoz, akiket utolértünk, akiket Isten 
Lelke a körünkbe, közénk hozott. Eljusson azokhoz, akiknek az életét 
még ez az üzenet nem formálhatta át teljesen.  
Nos, az antiókhiai gyülekezet olyan gyülekezet volt, ahol Isten Lelke 

működött, dolgozott, mert voltak olyan emberek, akik ebben a 
közösségben Isten Lelke szerint, az Ő vezetése alatt, az Ő útmutatása alatt 
hagyták Istent szóhoz jutni. Úgy munkálkodtak a gyülekezet közösségéért, 
hogy akik odaérkeznek, azok megérthessék az Isten hozzájuk való 
üzenetét.  

 

1  Ez legfőképpen abból látszik, hogy az antiókhiai gyülekezet, 
amelyről olvastunk – úgy mondhatnám – befogadó közösség 



 4

volt. Ahhoz, hogy az emberek megérthessék az evangéliumot, az Isten 
üzenetét, legelőször arra van szükség, hogy befogadjuk őket.  

Az antiókhiai gyülekezet befogadókészségéről a legjobban ez a 
néhány név árulkodik, akiket megemlít a szentíró, amikor erről a 
gyülekezetről beszél.  

Említ egy Barnabás nevű embert, aki eredetileg – úgy tartják – a 
jeruzsálemi gyülekezet tagja volt, de az ott keletkezett üldöztetések miatt 
aztán Antiókhiába jött, és ebben a gyülekezetben, ezen a helyen otthonra 
talált. Aztán említ itt a szentíró egy Simeon nevű embert, aki – megjegyzi 
– a Niger melléknevet viseli, ami azt jelenti, hogy „fekete”. Nem tudjuk, de 
valószínűsítjük azt, hogy egy afrikai származású keresztyén lehetett, 
akinek szintén hely jutott az antiókhiai gyülekezetben. Aztán olvasunk egy 
Lucius nevű emberről, akiről megjegyzi a szentíró, hogy ő cirénei volt. 
Ciréne pedig Líbia fővárosa volt abban az időben. Egy idegen volt, aki 
odakeveredett az antiókhiai gyülekezetbe, és ott befogadták őt. Aztán 
olvasunk egy Menaén nevű emberről, akinek a neve mellé pedig azt jegyzi 
meg a szentíró, hogy ő Heródes negyedes fejedelemmel tanult, azaz az ő 
fogadott testvére volt: Heródes Antipász negyedes fejedelemről van itt szó. 
Egy vezető embernek, egy nagyhatalmú embernek a hozzátartozója volt; 
annak a kornak az elitjéből származott, hiszen abban a közösségben 
nevelkedett és neveltetett, ahol maga az uralkodó is folytatta az általános 
tanulmányait.  

Aztán megemlíti a szentíró, hogy ott volt ebben a gyülekezetben egy 
Saulus nevű ember is, akit mindannyian ismerünk. Egy Saulus nevű ember, 
aki nem más volt, mint egy hitre jutott farizeus. Egy olyan farizeus, aki 
üldözte a keresztyéneket, és most ott van. Aztán az 5. versben olvastam azt 
is, még egy név előkerül, hogy ebben a gyülekezetben jelen volt egy 
bizonyos János is. 

Amikor rátekintünk erre a gyülekezetre, és ezeket a neveket olvassuk, 
akkor azt látjuk, hogy ez a gyülekezet nagyon sokszínű gyülekezet volt. És 
ez nem lehetett másképp, vagy nem történhetett másképp, csak úgy, hogy 
ez a gyülekezet befogadó közösség volt! Sokfelől jött emberek voltak 
ebben a közösségben, sokféle ember, de mindannyian az antiókhiai 
gyülekezet tagjai voltak, akik a gyülekezetben életre leltek, megtalálták 
Jézus Krisztust ebben a gyülekezetben, és ebben a gyülekezetben otthonra 
találtak.  

Nagyon érdekes, hogy ebben a gyülekezetben, amely az első 
gyülekezetek közül való, már tükröződik valami abból, ami már Jézus 
tanítványai között is megfigyelhető volt. Jézus sem csak egyféle embert 
hívott az Őt követők sorába. Voltak ott halászok, értelmiségiek, fiatalok és 



 5

idősebbek… Mindazok, akik kedvesek voltak, és Jézus Krisztus befogadta 
őket a tanítványi körbe.  

Kedves Testvérek! Amikor a gyülekezetről beszélünk mint olyan 
közösségről, ahol az Isten Igéje és üzenete hangzik, hirdettetik, akkor az 
első kérdése ennek az igeszakasznak mindannyiunkhoz az, hogy vajon 
készek vagyunk-e befogadni azokat, akiket az Úr elfogad, és akiket az Úr 
szívesen Magához fogad?  

Gyakran megfigyelhető, hogy gyülekezeteink egy idő után zárt 
közösségekké válnak. Ez azért van, mert mi magunk zárkózunk be egy idő 
múltán.  

Szeretném megkérdezni, hogy milyen keretek között mozog a mi 
gondolatvilágunk itt, az újpesti gyülekezetben? Testvérek! Mi az a szint, 
amire azt mondjuk, hogy „ők még jöhetnek!”  

Én egy falusi gyülekezetben nőttem fel, mint lelkész-gyermek, amely 
faluban nagyon sok cigány volt – de a cigányok soha nem jöttek 
templomba. És mikor végre egy cigány eljött a templomba, aki még 
ráadásul testi fogyatékos is volt, akkor a gyülekezet nagyon megdöbbent. 
Sokan azt kérdezték: „Mit keres itt?”, mert a tűréshatár, a befogadás-határ 
az valahol a testi fogyatékos és a cigány fölé esett. Aki túl tudta lépni, az 
jöhetett a gyülekezetbe. Aki nem tudott ennek a szintnek megfelelni, azon 
csodálkoztak, hogy mit keres itt.  

Testvérek! Mindannyiunk szívében van egy ilyen határ, úgy 
gondolom. Ahol még elfogadunk, és azt mondjuk, hogy „Na, ő még jöhet!” 
de vajon eljöhetne-e az is, akit nagyon lenézünk, vagy akit semmire 
tartunk? Eljöhetne-e a szomszéd, aki kopogtatja a fejünk felett a parkettát, 
vagy az alsó szomszéd, aki a seprővel jelez, mikor hangosabbak vagyunk a 
kelleténél. Eljöhetne-e, nem csodálkoznánk-e, hogy itt van. Nem 
gondolnánk-e azt, hogy „miért van itt?”…  

Nos, Antiókhiában nem gondolták ez a gyülekezetben. Lehetett valaki 
a felső elitből származó. Lehetett valaki korábban keresztyénüldöző! 
Lehetett valaki idegen. Lehetett valaki más színű, színesbőrű, mégis 
otthonra talált ebben a közösségben.  

Szeretném nagyon aláhúzni, egy kicsit szembeszállva a 
korszellemmel, hogy az antiókhiai gyülekezet befogadó közösség volt! 
Nem elfogadó közösség! Ők befogadták azokat, akik odajöttek. (Ez persze 
azt is jelenti, hogy valamilyen szinten elfogadták.) A cél az volt, hogy 
eljusson hozzájuk az élő Isten igaz üzenete. Ez nem azt jelentette, hogy 
egyetértettek azokkal a rablókkal, tolvajokkal, akik esetleg közéjük jöttek 
az alkalmakra. Ez azt jelenti, hogy őket befogadták, szeretettel 
körbevették, és hirdették nekik az evangéliumot.  
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Testvérek! Olyan jó lenne elcsendesednünk azon, hogy tényleg, hol 
van a határ nálunk? Bejöhetnek-e ide ma cigányok, hajléktalanok, 
idegenek? Nem nézünk-e rájuk olyan ferde szemmel, hogy attól rögtön 
kimennek, és soha ide be nem jönnek. Bejöhetnek-e, elfogadjuk-e őket? 
Megszólítjuk-e őket? Jelezzük-e feléjük azt, hogy „Jöhettek! Jöhettek, mert 
befogadunk benneteket, mert készek vagyunk erre!”  

Nos, az antiókhiai gyülekezet egy ilyen befogadó közösség volt.  
 

 Aztán azt látjuk erről a közösségről, hogy ez a közösség Isten 
által vezetett közösség is volt. Azt olvassuk, hogy miközben 

szolgálták az Urat, hirdették az evangéliumot a gyülekezetben, a Szentlélek 
segítségével vezetést is kaptak Istentől. Méghozzá azt a vezetést kapták 
Istentől, hogy itt az elfogadott emberek között vannak olyanok, akiket Isten 
más szolgálatra hívott el. És eljött az ideje, hogy a gyülekezet közössége 
megértse, hogy eddig itt voltak közöttünk, nagyon szerettük őket, de most 
valami más szolgálat adatik nékik. A Lélek hívja el őket, egy bizonyos 
feladatra hívja el ezt a két ember: Pált (vagy Saulust), és Barnabást.  

2 

Nagyon érdekes, hogy nem Saulus és Barnabás áll elő a 
gyülekezetben, hogy „mi meguntuk, ami itt folyik, és szeretnénk valami 
mást csinálni”. Nem ők állnak elő azzal az ötlettel, hogy „mi már olyan jól 
képzettek vagyunk, hogy akár önállóan is tudnánk valamit tenni.” Hanem 
Isten Szent Lelke az, Aki először lép, Aki megszólít, Aki elhív, és Aki 
kijelenti azt, hogy „Most jött el az ideje annak, hogy ez a két ember az 
Isten ügyében egy másik útra induljon el”.  

Ez az út természetesen nem szakadt el a gyülekezettől. Majd látni 
fogjuk ezt a 3. pontunkban.  

Böjtölnek és imádkoznak... Megértik az Isten vezetését, de egészen 
bizonyosak akarnak abban lenni, ezért böjtölnek és imádkoznak. Isten 
akaratát kutatják, és annak teljesítése érdekében teszik azt, amit tesznek. 
Arra koncentrálnak, hogy mit akar Isten?  

Kedves Testvérek! A gyülekezet ma is akkor jár jó úton, ha azt keresi, 
hogy mit akar Isten. Ha a gyülekezet tagjai, a presbitérium, a lelkipásztor 
azzal foglalkoznak, hogy „mit akar velünk Isten?”. Mert a gyülekezet 
olyan közösség, amellyel sokan, sokféle dolgot szeretnének elérni.  

Most, amikor kampányidőszak van, különösképpen is reflektorfénybe 
kerülnek azok a helyek, ahol az emberek összejönnek. Így a gyülekezetek 
közössége is reflektorfénybe kerül. Emberek, politikusok, jelöltek úgy 
gondolnak a gyülekezetre, mint amelyen keresztül el szeretnének valamit 
érni. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy nehogy az ötletbörze részévé 
váljék a gyülekezet közössége! Hogy éppen ki mit akar, és mit gondol 
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jónak… Hanem az antiókhiaiakhoz hasonlóan szüntelenül arra kell 
koncentrálnunk, kampányidőben is, meg azon túl is, hogy Isten mit 
szeretne velünk és általunk elérni!  

Ez olyan csodálatos dolog, hogy miközben ott, Antiókhiában erre 
koncentrál a gyülekezet, ők nagyon tisztán és világosan megértik, hogy mi 
az Isten terve velük. Ez nem szüntelen vajúdás, hanem amikor ők erre 
alázattal odaszánják magukat, hogy kutassák az Isten akaratát – böjtölve és 
imádkozva –, akkor Isten válaszol nekik, és egyértelművé teszi számukra, 
hogy mi az Ő akarata. Azt mondja: „Válasszátok ki nekem Barnabást és 
Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.” Őket más feladatra hívta el 
a Lélek!  

Nem tudom, Testvérek, hogy értjük-e, kívánjuk-e, hogy Isten vezessen 
bennünket ebben a gyülekezetben?  

Sokszor hallani bizonyságtételeket arról, hogy Isten hogyan vezetett 
engem mint magánembert, hogy én Istentől milyen vezetést nyertem. De 
nincs annál csodálatosabb, mint amikor egy gyülekezet tudja azt mondani, 
hogy „Isten előtt leborultunk, böjtöltünk és imádkoztunk, és megértettük 
azt, hogy mi az Isten terve velünk mint közösséggel. Hogy Ő mit szeretne 
rajtunk keresztül és általunk elvégezni”.  

Testvérek! Olyan természetesnek vesszük sokszor, hogy folyik az 
igehirdetés a gyülekezetben, és ezzel gyakorlatilag – úgy gondolja a 
legtöbb gyülekezeti tag Magyarországon, hogy – a gyülekezet el is érte a 
célját. A cél az, hogy a lelkész minden vasárnap, vagy minden alkalommal 
fel tudjon állni a szószékre, és legyen üzenete. Isten ennél többet akar! 
Antiókhiában is többet akart. Erre a gyülekezetre Isten többet szeretett 
volna ráterhelni, és rá is terheltette erre a gyülekezetre. Mert ők készek 
voltak kérni, könyörögni Isten színe előtt azt, hogy „mutasd meg nekünk, 
hogy mit akarsz velünk cselekedni”.  

Újra szeretném aláhúzni: nem arról van szó, hogy emberek előálltak, 
és azt mondták: „most itt az ideje végre, hogy Barnabás és Saul elinduljon 
valamerre”. Nem erről volt szó, hanem Isten volt az, Aki először lépett. 
Isten volt az, Aki az Ő Lelke által vezetést adott.  

 
Úgy látjuk az antiókhiai gyülekezetet mint amely közösség Istentől 

vezetett közösség.  

3 
 

 harmadszorra úgy látjuk ezt a közösséget mint amely közösség 
elbocsátó, kibocsátó és visszaváró közösség. Hiszen azt 

olvassuk, hogy miután veszik a Lélek vezetését, Barnabás és Saulus 
elindul.  
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Elindulnak arra az útra, amelyre Isten vezeti őket. Ez az út nemcsak 
egy elfelé-vivő út az antiókhiai gyülekezetből, hanem egy újra az 
antiókhiai gyülekezetben végződő út. Erről a bizonyságot olvassuk a 14. 
fejezetben. Azt a néhány verset azért olvastam fel, mert ott írja le a szentíró 
azt, hogy Barnabás és Saulus visszatért az antiókhiai gyülekezetbe. 
Örvendezéssel számoltak be arról, hogy Istentől milyen áldásokat és 
ajándékokat kaptak személyesen, és hogy mit tudtak közvetíteni azokban a 
városokban, ahova Isten elhívta őket, és ahol ők jártak, és szólhatták az 
evangéliumot.  

Mindaközben, míg ők távol voltak, a gyülekezet számon tartotta őket, 
gondolt rájuk, és később – majd látni fogjuk – ebből a gyülekezetből 
nagyon sokféle ajándék származott ki azon testvérek felé, akik rosszabbul 
éltek abban az időben.  

Nos, Testvérek! Barnabás és Saulus küldetésének, az ő 
vezettetésüknek van egy komoly háttere. Ott van egy közösség, amely 
felismerte Isten vezetését, és megcselekedte mindazt, amire Isten 
bátorította őket. Szolgálatba indította azokat, akiket erre Isten elhívott, és 
számon tartotta ezeknek az embereknek a szolgálatát. Elbocsát, kibocsát, 
és mégis mindennel együtt számon tart és visszavár.  

Azt gondolom, hogy az antiókhiai gyülekezet közössége megtalálta 
létének az értelmét. A gyülekezet tagjai megtalálták, hogy mi az értelme az 
ő létüknek ott, Antiókhiában: szolgálni Istent, hirdetni az Ő Igéjét ott, 
helyben és elbocsátani Isten vezetése szerint embereket arra, hogy elvigyék 
az evangéliumot, az örömüzenetet azoknak, akik még nem hallottak erről.  

Elbocsátani embereket arra, hogy új közösségeket hozhasson létre 
általuk az élő és igaz Isten. Számon tartani és visszafogadni őket, amikor 
megérkeznek.  

 
Kedves Testvérek! Istennek ma is van célja minden közösséggel, 

ahogy erről már szóltunk. Isten szeretne bennünket vezetni, és a antiókhiai 
gyülekezethez hasonlóan – úgy gondolom – azt a szolgálatot bízza 
leginkább ránk ebben a világban, hogy Pálhoz (Saulushoz) és Barnabáshoz 
hasonlóan hirdessük az Igét, hogy szóljuk az evangéliumot. Egyen-
egyenként mindannyiunkra rábízta ezt az Úr. De úgy vélem, hogy minden 
gyülekezetben vannak olyan testvérek, akiknek különösképpen is adatott 
erre kegyelmi ajándék, hogy ezt jól tudják csinálni. Hogy szót tudnak 
érteni azokkal, akikkel élnek. Szerintem a gyülekezetnek, mint háttér-
közösségnek ezt fel kell ismernie, fel kell térképeznie. Számon kell tartania 
az ilyen testvéreket! És… El kell bocsátania, de vissza is kell fogadnia az 
ilyen testvéreket. Ez azt jelenti, hogy vannak közöttünk talán olyanok, akik 
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Istentől különös ajándékokat nyertek arra, hogy bizonyos szolgálatokat a 
gyülekezetben végezzenek.  

Ezt a gyülekezet közösségének kell felismernie – és fel is ismeri, ha ez 
nekünk célunk. Ha kellő alázattal imádkozunk ezért! És ha ezt megtesszük, 
és jó bizonyságot nyerünk emberekről, testvérekről, akik közöttünk 
vannak, akkor jó dolog az, ha úgy tudjuk őket szolgálatba állítani, hogy 
ennek van egy kezdete, és van egy vége is.  

De sok szolgálat indul el úgy a gyülekezetekben, hogy valaki elkezd 
valamit csinálni, ketten-hárman bólintanak rá, („biztosan jó lesz!”), és 
aztán nincs róla hír. Arról sem, hogyha sikerül, meg arról sem, ha nem.  

Az antiókhiai közösség számontartó közösség volt. Számon tartották 
azokat, akiket elbocsátottak, – nem csak akkor kérték őket számon, amikor 
megérkeztek –, hanem számon tartották őket útjuk közben is: hírnökök 
jöttek-mentek, elmondták, hogy mire jutott az apostol, hogyan szólította 
meg az embereket, és még inkább koncentráltan tudtak imádkozni őérettük 
ott, az antiókhiai anyaközösségben.  

 
Drága Testvérek! Van-e nekünk látásunk, van-e célunk az evangélium 

megszólaltatásának területén is: hogyan lehetne csinálni? Vagy úgy 
gondoljuk – ahogyan erről már beszéltem –: „elég az, ha itt megszólal!” 
bárcsak vennénk észre magunk között azokat, akiket Isten Lelke elindított 
már. Akiket Isten Lelke különös ajándékkal áldott meg arra, hogy tudjanak 
másoknak szólni. És bárcsak lenne fontossá számunkra ez, hogy az ő 
szolgálatukat támogassuk! Imádkozva, böjtölve, odaadással, érdeklődéssel. 
„Mi van veled? Mire van szükséged? Mondd: imádkozzunk-e? Miért 
imádkozzunk veled kapcsolatban?”  

Kedves Testvérek! Úgy gondolom, hogy ilyen a gyülekezetben a 
presbiteri szolgálat is. Olyan jó lenne, ha nemcsak hatéves ciklusokban 
kerülne elő ez a kérdés a gyülekezetekben, hogy hol vannak a presbiterek, 
vagy mit csinálnak, vagy hogyan kell őket megválasztani. Engedjük, hogy 
Isten szívünkre helyezze azt, hogy érettük könyörögjünk. Menjük, 
kérdezzük őket: „Mit csináltok?” Ha nem csinálják, kérdezzük meg őket, 
hogy miért nem csinálják. Talán segítenünk lehet.  

Az antiókhiai igazi közösség volt. Ahol nem voltak tabuk, nem voltak 
gondolatok arról, hogy a másiknak mit, meg hogyan, meg miért kell tennie, 
hanem őszintén megnyíltak egymás előtt. Isten ezért ezt a közösséget 
megáldhatta. Egy célú, egy ügyű közösség volt!  

Adja Isten, Testvérek, hogy amikor ma, a böjti időszak kezdetén 
megállunk Isten színe előtt, akkor valóban hadd terhelje az Úr rá a 
szívünkre, hogy mit jelent nekünk ez a közösség. És hogy mi hogyan 
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vagyunk jelen ebben a közösségben. Szeretném, ha a Testvérek 
megértenék, hogy a közösség mindig olyan, amilyenek mi vagyunk, egyen-
egyenként, akik idejövünk. A közösség nem egy önálló létforma, amibe 
úgy belefolyok, és tőlem függetlenül olyan, amilyen. Mindannyian, akik itt 
vagyunk ma, ebben a templomban, az újpest-belsővárosi közösség életéért 
teszünk: hozzáteszünk, vagy elveszünk valamit. Mindannyian, akik itt 
vagyunk! És amit hozzáteszünk, az vagy építő, vagy rontó.  

Isten szeretne ma bennünket bátorítani, hogy döntsük el mindannyian 
azt, hogy ez az Ő közössége. Döntsük el mindannyian azt, hogy azt fogjuk 
kutatni: „Urunk! Te mit akarsz velünk? És mit akarsz általunk?” Hozzunk 
mindannyian döntést arra nézve, hogy „Akiket Te ideszeretsz, mennyei 
Édesatyám, azokat be fogjuk fogadni. Mert ővelük is terved van, úgy, 
ahogyan bennünket is idehoztál egyszer.” Kérjük Isten vezetését! „Taníts 
bennünket a Te útaidra, Urunk! Hogy azokon járhassunk, a Te 
dicsőségedre!” És kérjük Isten világosságát, hogy mindazokat, akiket 
közénk hívott, de tovább akar indítani közöttünk, és közülünk, mindazokat 
hadd ismerjük fel. Hadd legyünk az ő hátterükké, akik imádkoznak érettük.  

 
Drága Testvérek! Amikor az antiókhiai gyülekezetről látjuk ezeket a 

jellemzőket, akkor egy arc, egy kép sejlik fel e gyülekezet mögött. És ez az 
arc nem más, mint a Jézus arca, Aki mindig fogadta azokat, akik Hozzá 
jöttek. Készségesen fogadta őket, mert szerette őket! Jézus nem zárkózott 
el azoktól, akik Hozzá jöttek. (Vö. Mk 10,14; Lk 18,16; Jn 5,40; Lk 19,2- ; 
Mt 4,18- ; stb.)  

Azt mondta Jézus Krisztus, hogy Ő az Atya akaratát cselekszi. Nem 
azt mondta, hogy „Én szabadon akarok élni, és azt csinálom, amit jónak 
látok”. Hanem Ő az Ő Atyjának akaratát kereste, és azt is cselekedte. (Mt 
7,21; 12,50) Jézus Krisztus tanítványokat hívott, tanítványokat küldött, 
bocsátott útra (Lk 9,1- ; Lk 10,1- ). Elküldte őket a szolgálatra, 
visszafogadta Magához, és tanította őket, hogy minek kell örülni.  

Amikor valaki látta az antiókhiai gyülekezetet, akkor fel kellett, hogy 
fedezze – a gyülekezetet látva – Jézus Krisztust. Olyan jó lenne, amikor 
ránk néznek az emberek, amikor azt mondják, hogy „Újpest-Belsővárosban 
van egy református gyülekezet”, – akkor felragyoghatna általunk (ebben a 
nagyon sötét, elbutított, elpiszkosított világban) Jézus Krisztus arca. Adjon 
nekünk ehhez Isten erőt! És adjon nekünk teljes odaszánást, hogy ez 
megtörténhessék velünk!  

Ámen.  
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Imádkozzunk!  
 
Köszönjük Neked, Úr Jézus Krisztus, hogy halálosan szerettél 

bennünket, és hitünk szerint halálosan szereted ezt a közösséget is, itt, 
ebben a templomban. Köszönjük Neked, hogy a Te halálos szerelmed 
gyümölcse az, hogy mi itt lehetünk, és hallhatjuk a Te beszédedet, 
hallhatjuk a Te Igédet, alkalomról alkalomra. Köszönjük, hogy a Te 
halálos szeretetednek, szerelmednek gyümölcse az, ha nekünk új életünk 
lehet. Ha azok közé tartozhatunk, akiket Te megváltottál, elhívtál és 
üdvözítettél. Szeretnénk, Úr Jézus Krisztus, engedve a Te Igéd üzenetének, 
olyan közösséggé válni, amely Téged hordoz, és a Te képedet tükrözi 
ebben a világban. Taníts bennünket, Urunk, a befogadás szolgálatára! 
Munkáld a szívünkben, hogy amint Te elfogadtál és elfogadsz bennünket, 
úgy tudjunk mi is befogadni és elfogadni mindenkit, aki ideérkezik 
közénk! Kérünk: emlékezz meg rólunk, mert olyan sokszor azt 
cselekedjük, amit mi magunk jónak látunk! Emlékezz meg rólunk, és 
vezess bennünket a Te útaidon! Add, hogy minden út, amelyen járunk –
mint közösség –, hadd legyen mindannyiunk által tisztán, igazán látott út, 
amelyről el tudjuk mondani, hogy Te hívtál el arra, és Te vezetsz azon 
bennünket. Könyörgünk azokért, akik ebben a gyülekezetben szolgálatot 
végeznek. Emlékezzél meg róluk, és légy az ő vezetőjükké, 
világosságukká! De könyörülj meg rajtunk mint közösségen is, hogy 
nehogy természetesnek vegyük mindezt! Hadd tudjuk imádkozni, terheket 
hordozva mögöttük állni mindazoknak, akik tesznek valami közös dolgot, 
amire Te elhívtad és felhatalmaztad őket. És hadd kérjünk újabb és újabb 
testvéreket, akiket megszólíthatsz, akikkel kapcsolatban felismerhetjük azt, 
hogy terved van velük: szolgálatokat és terheket szeretnél a vállukra 
helyezni. Engedd Urunk, hogy hadd legyünk kibocsátó, elbocsátó, 
számontartó és visszafogadó közösséggé is! Kérünk, hogy tisztíts meg 
ezért bennünket minden önzésünktől, amellyel sokszor idejövünk, és csak 
magunknak akarunk. Tisztíts meg bennünket minden hamis céltól, 
amellyel sokszor idejövünk a színed elé. Emlékezzél meg rólunk, mert 
szükségünk van Rád! És könyörülj meg rajtunk, hogy hadd találjunk most 
közösséget Teveled itt, az úrasztalánál, és hadd találjunk élő közösséget 
egymással is! Köszönjük, hogy megvan ennek a lehetősége. Köszönjük, 
hogy kiterjeszted a Te karjaidat a mi gyülekezeteink felé, a mi Egyházunk 
felé. Hívsz és vársz bennünket, Mennyei Édesatyánk. Engedd, hogy hadd 
tudjunk odaérni Tehozzád! Leborulni a Te színed előtt, bűnvallással, hogy 
megtapasztalhassuk a Te szabadításodnak örömét. Kérünk, így tarts meg 
bennünket! Így emlékezzél meg a mi népünkről, a mi országunkról, a mi 
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országunk vezetőiről. Kérünk, Urunk: adj világosságot, mert csak a Te 
világosságodban láthatunk tisztán!  

Ámen.  
 

Hangfelvételről lejegyezve. 
 
 

 
HEIDELBERGI  KÁTÉ 
AZ  ATYA  ISTENRŐL 

IX.  ÚRNAPJA 
 

26. Mit hiszel, amikor ezt mondod: „Hiszek egy Istenben, mindenható 
Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?”  
 
Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atyja, aki a 
mennyet és a földet minden bennük levő dolgokkal egyetemben semmiből 
teremtette 
– és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, 
– az Ő Fiáért, Jézus Krisztusért nekem Istenem és Atyám, 
– akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden 
testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, 
– sőt mindazt a rosszat is, amit e siralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja 
fordítani, 
– mert ezt megcselekedheti mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni 
mint hűséges Atya. 
(Ef 1,3; 2Kor 1,3; Zsolt 2,7; Jn 5,18; 1Móz 1; Zsolt 33,6; ApCsel 4,24; Zsid 
11,3; Zsolt 104; 148,5-6; ApCsel 17,28.; Ef 1,5-6; Jn 1,12; 20,17; Róm 8,15.; 
Gal 4,5-7; Ef 1,5-6; Zsolt 73,25-26,; 118,8.; Péld 3,5; Jer 17,5-6; Zsolt 23,1; 
37,3-5; 55,23.; Mt 6,25-32; Lk 12,22; 1Pt 5,7; Róm 8,28; Zsid 12,10-11; Zsolt 
135,5-6; Róm 4,21; 10,12; Ef 3,20; Zsolt 103,13; Ézs 49,1 5; Mt 6,25-32; 7,9-
11) 


