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A Róma 16-ból olvasok néhány igeverset. Ez a fejezet igen érdekes, és Pál több női nevet is
megemlít benne.

Róma  16,1-2:  „Ajánlom  pedig  nektek  nőtestvérünket,  Fébét,  aki  a  kenkhreai  gyülekezet
szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban, szentekhez illően, és legyetek segítségére, ha valami dologban
rátok szorul, mert ő is sokaknak volt segítségére, nekem magamnak is.”

Miben lehetett vajon segítségére ez az asszony Pálnak? Feltételezem, hogy nem igeverseket
magyarázott neki. De segített, és a neve fel van jegyezve a Bibliában. Szolgáló volt, „sokaknak volt
segítője”.  Az  a  szó,  melyet  az  Ige  használ  (diakonosz),  szolgát,  szolgálót  jelent.  „Sokaknak  volt
segítségére, és nekem magamnak is” – mondja Pál.

Az itt szereplő férfi és női nevekkel kapcsolatban – melyeket Pál  a Szent Szellem ihletésére
jegyzett le – tudnunk kell, hogy egyik sem került oda tévedésből, és nem véletlen, hogy Pál elismerőleg
szólt az életükről. Fébé tehát sokaknak segített, és valamikor eljutott Rómába. Nem tudjuk, mit csinált
ott,  de  Pál  azt  írja  a  rómabelieknek:  „fogadjátok  őt  az  Úrban,  szentekhez  illően,  és  legyetek
segítségére, ha valami dologban rátok szorul, mert ő is sokaknak volt segítője, nekem magamnak is.”
Pálnak szüksége volt segítségre, és ez az asszony tudta, mit tegyen – a neve pedig megjelenik itt.

Emlékeztek, hogy az Ószövetségben egyszer csak Dávid vitézeinek nevét olvassuk, és többekről
azt is ott áll, hogy milyen hőstettet hajtottak végre. Ez az asszony pedig ezt cselekedte, és feljegyzésre
került a Bibliában.

3-4.  vers:  „Köszöntsétek  Priszcillát  és  Akvilát,  akik  munkatársaim  a  Krisztus  Jézusban.  Ők
életemért  saját  fejüket  kockáztatták,  és  nekik  nem  csak  én  vagyok  hálás,  hanem  a  pogányok
valamennyi  gyülekezete  is.”  Sok  igevers  szól  Akviláról  és  Priszcilláról  a  Bibliában,  és  ha  elolvassuk
ezeket, nagyon érdekes, hogy azt látjuk, egyik helyen Priszcillát és Akvilát,  máshol pedig Akvilát és
Priszcillát ír. Például, ha arról van szó, hogy ez a család meghívta magához Apollóst, és tanították őt,
mert sok mindennel nem volt tisztában, akkor mit gondoltok, milyen sorrendben szerepel? Akvila és
Priszcilla,  mert  ha  a  tulajdonukról  beszél,  és  a  szolgálatról,  melyet  Apollósnak  tettek,  akkor
természetes, hogy ez a sorrend.

De itt így van: „Köszöntsétek Priszcillát és Akvilát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők
életemért  saját  fejüket  kockáztatták,  és  nekik  nem  csak  én  vagyok  hálás,  hanem  a  pogányok
valamennyi gyülekezete is.” Miért van így, hogy Priszcilla és Akvila? „Akik az én életemért saját fejüket
kockáztatták.” 

Azt  olvassuk  róluk,  hogy  Pál  valamikor  magával  vitte  őket:  ApCsel  18,1-3:  Pál  ezek  után
eltávozott  Athénből,  és  Korinthusba  ment.  Ott  találkozott  egy  Akvila  nevű,  pontuszi  származású
zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priszcillával, mivel Klaudiusz elrendelte, hogy a zsidók
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mind  távozzanak  Rómából.  Pál  hozzájuk  csatlakozott,  és  mivel  ugyanaz  volt  a  mestersége,  náluk
maradt, és dolgozott. Mesterségükre nézve ugyanis sátorkészítők voltak.”

18-19. vers: „Pál pedig még több napig ott maradt, majd a testvérektől  elbúcsúzva Szíriába
hajózott Priszcillával és Akvilával együtt, miután fejét megnyíratta Kenkreában, mert fogadalma volt.
Efezusba  jutva  azonban  elvált  tőlük,  bement  a  zsinagógába,  és  vitatkozott  a  zsidókkal.”  Akvila  és
Priszcilla tehát ott maradt.

A 23-26. versben pedig azt mondja az Ige: „Miután bizonyos időt ott töltött, útra kelt, és rendre
bejárta Galácia tartományát és Frígiát, és erősítette mind a tanítványokat. Efezusba pedig egy Apollós
nevű,  alexandriai  származású,  ékesen szóló zsidó férfi érkezett, aki  jártas volt az Írásokban. Ő már
oktatásban részesült az Úr útjáról, és buzgó szellemmel, helyesen szólta és tanította az Úrra tartozó
dolgokat, jóllehet csak a János bemerítését ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is.
Amikor pedig meghallgatta őt Akvila és Priszcilla, maguk mellé vették, és még alaposabban kifejtették
neki az Isten útját.”

Tudjátok, mi érintett meg, mikor erről a családról olvastam? Általában ugyanis az történik, hogy
a férfinak megvan a maga szolgálata, az asszonyt pedig talán nem is érdekli, hogy milyen szolgálatot
végez a férje, csak a maga dolgaival foglalkozik. Akvila és Priszcilla azonban együtt van megemlítve.
Testvérnők, ha a férfinak van egy szolgálata, és ti ebben a szolgálatban mellette vagytok imádságban,
és ezt szorgalmasan és kitartással teszitek, akkor a nevetek dicsérve lesz. De ha nem így jártok el, az
nincs jól. Ez a család utazott, elmentek Pállal, és nagyon érdekes, két helyen is ír a házukban levő
gyülekezetről. Megnyitották a házukat a testvérek számára. Nem olyan könnyű megnyitni a házunkat a
testvérek számára, de ők megtették. Én úgy gondolom, hogy Pál magával vitte őket, és ahova eljutottak
Pállal, ott Pálnak volt hova mennie. És az emberek az ő házukba jöttek.

 Elmondtam már a testvéreknek, hogy mi évekig jártunk egy vidéki körzetbe Magyarországon,
kb. száz kilométerre Budapesttől, és ott megismertem egy családot. Az asszony matematika tanárnő
volt, és egy vak emberhez ment férjhez. Mi akkor ismertük meg őket, mikor kb. hatvan évesek voltak.
Azután a férj meghalt, és a feleség megnyitotta a házát a testvérek számára, egy kicsi elnéptelenedett
faluban. És mentünk oda évente kétszer, és a házában vagy hatvanan összegyűltek. Már hetvenöt éves
volt ez az asszony, és mikor odamentünk, már előző este készülődött, alig aludt valamit a stressz miatt,
hogy jönnek a testvérek,  de  mindig telve volt  örömmel.  Aztán ritkábbak lettek az  alkalmak,  mert
megöregedett. De ez sokak számára áldás volt, akik abban a körzetben laktak, és sok ellenkezés is volt.
Nyissátok meg a házaitokat az Úr számára! 

Tehát,  miután  beszél  Akviláról  és  Priszcilláról,  a  Róma  16,5-ben  azt  mondja  az  Ige:  „és
köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet”.

6.  vers:  „Köszöntsétek  Máriát,  ki  sokat  fáradozott  értünk”.  Én  is  elgondolkoztam:  Hogyan
fáradozhatott Mária értük? Nem saját magáért, hanem értük.

7. vers: „Köszöntsétek Andronikuszt és Juniát az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik
híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak a Krisztusban.” Milyenek lehettek vajon ezek,
akik nem voltak apostolok, mert az apostolokat mindenképpen ismerték, de ez az asszony híres volt az
apostolok  között.  Hogyan  lehetett  ez  az  asszony  ilyen  nevezetes  az  apostolok  között?  Testvérek,
tudjátok, hogyan? A hitének és az életvitelének köszönhetően. Pál ezeket a dolgokat mondta róla, és
ezek igazak,  hogy Andronikusz  és Junia Pál  rokonai  és fogolytársai  voltak,  és híresek az  apostolok
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között.

 Azután még másokat is említ,  és nézzétek, mit mond a 12. vers: „köszöntsétek Trifénát és
Trifószát, kik fáradoznak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Persziszt, ki sokat fáradozott az Úrban.” [Ez
mindhárom női  név.]  Látjuk,  hogy  egyesek  fáradoztak  az  Úrért,  mások  sokat  fáradoztak  az  Úrért.
Mindezeket a dolgokat bemutatja az Ige a Bibliában.

 Két helyről szeretnék olvasni, az első az Efézus 6,5-8: „Ti, rabszolgák, félelemmel és rettegéssel
engedelmeskedjetek test szerint való uratoknak, tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ne látszatra, mint akik
embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus rabszolgái, lélekből (szívvel-lélekkel) cselekedjétek
Isten akaratát, jóakarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek, tudva, hogy ha valaki jót
tesz, az annak jutalmát veszi az Úrtól, akár rabszolga, akár szabad.”

Kolossé 3,22-24: „Ti, rabszolgák, fogadjatok szót mindenben test szerint való uraitoknak, nem
színből szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Bármit
tesztek, lélekből (teljes szívvel) tegyétek, úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek, tudva,
hogy az Úrtól veszitek az örökség jutalmát; mert ti az Úr Krisztusnak szolgáltok.”

Ezeket  az  embereket  tehát  rabszolgának adták  el,  akik  a  gazdájuknak dolgoztak,  és  Pál  azt
mondja nekik: „és bármit tesztek, szívvel-lélekkel cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek.”
Kétféleképpen  lehet  megtenni  ugyanazt  a  dolgot  –  végtére  is  minden  rabszolgának  ugyanúgy  a
gazdáját kellett szolgálnia. Ugyanazt a munkát végezték, de az egyik a szívének egyenességében tette,
mint  aki  féli  az  Urat;  és  bármit  tett,  azt  teljes  szívvel-lélekkel  tette:  mint  az  Úrnak,  nem  mint
embereknek. És mikor az Úr megfizet, az ilyen megkapja a jutalmát. Mi nem vagyunk rabszolgák, nincs
gazdánk; de lehetünk alkalmazottak, és ott, ahol dolgozunk, mi is eljárhatunk így, mert eljön az ideje
annak, mikor az Úr megfizet. Hogyan teljesítjük azt, amit tennünk kell? Úgy, mint az Úrnak? Az Úrnak
szolgálunk?  Mikor  a  mindennapi  dolgainkat  tesszük,  az  Úrnak  szolgálunk?  Mikor  a  gyülekezetben
tesszük a szükséges dolgokat, mondjuk a gyülekezeti helyen, ahol takarítani kell, kenyeret és bort kell
hozni, imádkozni kell, és mindenféle teendő van. Az Úrnak tesszük? Ha nem így tesszük, a mi munkánk
nem lesz elkönyvelve. És látjuk: egyesek sokat fáradoztak, mások kevesebbet, de az Úrért fáradoztak.
Perszisz sokat fáradozott az Úrért.

13.  vers:  „Köszöntsétek  Rufuszt,  ki  kiválasztott az  Úrban,  és  az  ő  anyját,  aki  az  enyém is.”
Láttatok már ilyet? „Aki az enyém is.” Mit tehetett vajon Rufusz anyja Pálért? Pál azt mondja a kenkreai
gyülekezet szolgálójáról, hogy „sokaknak segítője volt, nékem magamnak is”, de erről az asszonyról azt
mondja: „az én anyám”.

15.  vers:  „Köszöntsétek  Filologoszt  és  Júliát,  Néreuszt  és  nőtestvérét,  és  Olümpászt,  és
valamennyi szentet, kik velük vannak.” Testvérek, én nem hiszem, hogy Pál olyan nőtestvérek nevét
említette volna meg a Bibliában, akik nem tűntek ki valamiben. Járt ugyanis Rómában, és tudta és
ismerte őket, és ezeket a dolgokat mondja róluk, és megemlíti a nevüket.

Azt hiszem, ha az Úr megemlékezik a nevünkről, az valami nagyon pozitív dolog. Nagyon sok
olyan dolog van, amit nem tud más megtenni, csak a nőtestvérek. Kérlek titeket, hogy ne legyetek
passzívak, mert bármit teszünk az Úrért, az el lesz könyvelve. Az Úrért tegyük azt, amit teszünk! Az Úr
eljön, és mikor Ő eljön, tudjuk, mit mond róla az Ige: Nem az Ő ítélete van vele, hanem „az Ő jutalma
vele van”. Ő eljön, és a vágya az, hogy megjutalmazzon, megfizessen.

 Abban az időben természetesen lesznek problémák. Egy könyvben olvastam ezt, lehet, hogy
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G.H.  Lang  egy  könyve,  nem  emlékszem  pontosan:  mikor  az  Úr  eljön,  egyesekkel  nem  lesz  olyan
barátságos,  mint  ahogyan  mi  gondoljuk.  Tudjátok,  mi  érintett  meg  leginkább,  mikor  a  Jelenések
könyvét  olvastam?  Az  Úr  Jézus  ma Megváltó,  és  könyörületes  Főpap,  aki  együttérez  velünk  a  mi
gyarlóságainkban,  de  eljön  az  idő,  mikor  Ő  uraknak  Ura,  és  királyoknak  Királya  lesz.  Nagyon
meglepődtem, mikor a Jelenések könyvében a Bárány haragjáról olvastam. Soha nem láttam haragvó
bárányt. 

Az életben két nagyon fontos dolog van: Az egyik az az élet, amit élünk az Úr számára: Hogyan
élünk az Úrért a mindennapokban? Hogyan élünk a kegyelemmel, amit Ő adott? Ez az egyik. A másik
pedig, hogy hogyan szolgálunk az Úrnak? Mer az Úrnak kell szolgálnunk. Mi nem csak azért vagyunk
elhíva, hogy örüljünk a megváltásnak és énekeket énekeljünk. Arra lettünk elhíva, hogy szolgáljunk az
Úrnak – mindenki azzal az ajándékkal, amit kapott. 

Honnan tudod, hogy milyen ajándékod van? Ott van a kezed ügyében, karnyújtásnyira. Azok a
dolgok,  amiket te teszel,  olyan dolgok,  amiket mások nem tudnak megtenni,  és ez az ajándéknak
köszönhető, amit kaptál.  Csak azt  tedd, ami ott van kéznél,  és meglátod, hogy a többiek értékelni
fogják. Én hiszem, hogy az Úr Szelleme, aki munkálkodik a mi szívünkben, munkálkodni fog most is,
hogy mindenki tudja megkérdezni az Urat, és azokban a dolgokban, amik itt vannak körülöttünk, ezt
tudjuk tenni, ahogy olvastuk: másokért fáradozott, nem magáért. Sokan a családjukért fáradoznak és
ez nagyon jó.  Úgy tegyük a dolgokat,  mint az  Úrért,  és akkor jön az Úr és megfizet mindenkinek
mindenért, amit Érte tettünk. 
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