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  „Izráelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki 
Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csodatételek és jelek által, melyeket ő általa 
cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok, Azt, aki Istennek elvégezett 
tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel 
keresztfára feszítve megölétek. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, 
mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia. Mert Dávid ezt mondja ő róla: 
magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg 
ne tántorodjam. Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem, 
annakfelette az én testem is reménységben nyugszik. Mert nem hagyod az én lelkemet 
a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Megjelentetted nékem az 
életnek útait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Atyámfiai férfiak, szabad 
nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az 
ő sírja mind a mai napig minálunk van. Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki 
esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust 
test szerint, hogy helyheztesse az ő királyi székébe. Előre látván ezt, szólott a Krisztus 
feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem 
látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai 
vagyunk. Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent 
Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem 
Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja: monda az Úr az én Uramnak: 
ülj az én jobbkezem felől. Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. 
Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, 
azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig mikor hallották, szívükben 
megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, 
atyámfiai, férfiak? Péter pedig monda nékik: térjetek meg és merítkezzenek be 
mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szent 
Szellem ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, 
kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr a mi Istenünk. Sok egyéb 
beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: szakasszátok el magatokat e gonosz 
nemzetségtől. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének, és 
hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek. És foglalatosak valának az 
apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a 



könyörgésekben. Támada pedig minden lélekben félelem és az apostolok sok csodát és 
jelt tesznek vala” (ApCsel 2,22-43). 

  
Bennünket arra hívott el az Úr, hogy amíg Ő vissza nem jön, emlékezzünk meg 

Őróla. Minden vasárnap reggel megtörjük a kenyeret, és megemlékezünk az Úrról. Ezt 
tehetjük megszokásból, de tehetjük teljes komolysággal és teljes frissességgel is, és ha 
ez utóbbi szerint vagyunk itt, az az Úr kegyelme által van. Hiszem, hogy ez a dolog egy 
bizonyság, mert mi, egyszerű emberek összegyűlünk, megemlékezünk az Úrról, a  
váltságművéről, hogy Ő megváltott bennünket. Megemlékezünk arról a tényről, hogy 
Őhozzá tartozunk, és nem utolsó sorban megemlékezünk arról is, hogy mit tett Ő 
értünk. Ezt ezután is tenni akarjuk, ilyen egyszerű módon. Sokaknak szokatlan, hogy 
kevesen tudunk mostanában összegyűlni. Amikor a 80-as években Margittán laktam és 
megtörtük a kenyeret, sokszor nagyon kevesen voltunk. Örültünk és hálásak voltunk az 
Úr iránt, megemlékeztünk Őróla és arról, hogy Hozzá tartozunk, az Övéi vagyunk. 
Semmi hiányérzetünk nem volt. Idővel a dolgok megváltoztak olyan értelemben, hogy 
több testvér jött. Mindig voltak változások, és már nem úgy voltak a dolgok, mint a 
kezdetekkor. Minden alkalommal igazodni kellett a kialakult körülményhez. 

 Közülünk itt sokan nem éltek felekezetekben. Akik szerették az Urat, akik 
megtértek az Úrhoz és látszott is az életükben egy változás, mégsem tudtak kapcsolatot 
fenntartani egymással. Egy felekezetben az összejövetel úgy volt, hogy összegyűltek, 
hogy együtt legyenek, és meghallgassanak egy prédikációt. Volt bizonyos ceremónia, és 
volt szó az Úrról is. Nem mondhatjuk, hogy nem. De az emberek idegenek voltak 
egymás számára. A hitélet nem csak annyi, hogy itt vagy egy háznál találkozunk és egy 
hét múlva újra találkozunk. A hitélet egy kapcsolatot jelent - elsősorban az Úrral, de 
aztán egymással is. Most, hogy többen vagyunk, ez nehezebb, de nem lehetetlen, hogy 
így gyakoroljuk a hitéletet. 

 Beszéltem valakivel, aki a testvérek közé jött. Képzeljük el azt, hogy tegnap még 
jártam valahová, ma pedig egy másik helyre megyek, és nem tudom, hogyan 
viszonyuljak az ottaniakhoz. Különbözőek vagyunk. Tudjátok, a világban úgy van, hogy 
van egy barátod, és ha olyat tett, ami nem tetszik neked, akkor kész - végeztél vele. 
Minden barátság természetes hajlamokon alapul: ez jobban tetszik nekem és keresem, 
hogy inkább hozzá csatlakozzak. De a hitéletben nem így van. Ott teljesen más. Egyszer 
egy testvérnő jött hozzám és elmondta, hogy valaki meglátogatta, és ezt mondta: 
beszélgettünk az Úrról és egyebekről és végül elment, még csak nem is mondta, hogy 
imádkozzunk. Én ezt kérdeztem: De te mondtad neki? - Hát én sem mondtam.  

A mi kapcsolatunk, ahogy írja az Ige: a közösség, az, hogy tudjuk adni azt, amit az 
Úr munkált bennünk. Arról beszéljünk, ami és aki Krisztus az életünkben, mert az része 
a gyülekezeti életnek. A gyülekezeti élet nem csak annyi, hogy ők foglalatosak voltak az 
apostolok tudományában, vagyis az Igében, a kenyértörésben és az imádságban. 



Mindezek nagyon jó dolgok, de mi van azzal a testvéri kapcsolattal vagy közösséggel, 
amelynek  léteznie kell közöttünk? Ha valaki jön hozzád, miről beszélsz vele? Ha itt 
összegyűlünk, megoszthatjuk azt, amit az Úr munkált az életünkben, ami Belőle van, 
amit Ő tanított nekem, amit Ő különböző helyzetekben megmutatott nekem. 

 Tehát ők foglalatosak voltak az Igében, a kenyértörésben, az imádságban. Ez a 
három dolog nagyon sok helyen megvan, de egy hiányzik: a közösség. A közösség azt 
jelenti: megosztani a többiekkel azt, amink van, amit Krisztus munkált az életünkben. A 
közösség gyakorlása nem elsőként van említve, mindazáltal ez a négy foglalatosság 
egyenlő fontosságú. Egyesek úgy gondolják, hogy egyik fontosabb, mint a másik, de 
egyformán fontos mindegyik. Mindegyiknek megvan a maga szerepe a gyülekezeti 
életben. Az Ige nagyon fontos, a közösség is nagyon fontos, és a kenyértörés is. Most itt 
vagyunk a kenyértörésnél és megemlékezünk az Úrról és arról, amit Ő munkált az 
életünkben. Őrá emlékezünk. Nem lehet, hogy ne nyissuk meg a szánkat úgy, ahogy 
tettük is, és elmondjuk: Uram, Te méltó vagy, ma is Rólad akarunk emlékezni. Nem kis 
dolog testvérek, hogy mi is és mások is különböző helyeken összegyűlünk, hogy 
megemlékezzünk az Úrról. Imádkozunk is, és most éppen a Zsoltárokat tanulmányozzuk. 
De ne feledjük a közösséget, mert nagyon fontos, amit az Úr munkál. 

 Testvérek, nincs szükség különleges helyzetre ahhoz, hogy tanuljunk valamit. A 
napi szokványos helyzetek azok, amelyekben az Úr tanít bennünket. Ma, ahogy utaztunk 
hazafelé, eszembe jutott valami. Egy dolog az, hogy beszélni tudjak arról, amit az Úr 
munkál az életemben. Ez a dolog lehet jó, lehet nem nagyon jó (de ez sem probléma), 
mert az Úr tanít. De másokat tanítani, az egészen más. Ha valaki tanít, és valami mást 
hoz, mint amit az Úr akar, azt az Úr megítéli. De nem ítél meg egy olyan embert, aki 
bizonyságot tesz, még ha az a bizonyság az ő énje által van is befolyásolva (önmagát 
emeli fel). Az Úr legyen irgalmas hozzánk. 

 Örülök, hogy van ez a lehetőségünk. Testvérek, most mi egy bizonytalan időt 
élünk és várakozunk. Ez az időszak sok pusztítást végzett. Másrészről viszont nincs 
pusztítás, hanem sok dolog egyszerűen elkezdett meginogni. Tudok testvérekről, akik 
már nem gyűlnek össze. Lehet, hogy mi is azt gondoljuk, hogy amikor az előző helyen 
voltunk, sokan voltunk, nagy öröm volt és nagyon jó volt. Most így gyűlünk össze, és 
lehetséges, hogy holnap már így sem. Lehet, hogy még ennél is kisebb csoportokban 
leszünk, házaknál. De ezek közül a helyzetek közül egy sem akadálya annak, hogy 
gyakoroljuk a hitéletet. Tekintsük nagy kiváltságnak a lehetőséget, hogy most még  
összegyűlhetünk. Ne hanyagoljuk ezt. Jöjjünk mindig felkészülve azzal, amit az Úr 
munkált az életünkben, hogy mindenki épüljön a mindennapi járásában. Szívemen van 
ez a dolog, mert bár minket nem érint annyira, de nagyon sok keresztényt nagyon is 
érint a mai helyzet. Az Úr munkálkodjon, hogy bármilyen formában és bárhogy tudjuk 
folytatni azt, hogy a hét első napján megemlékezzünk Őróla.   


