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TANÚIM LESZTEK! 

 

Igeolvasás: ApCsel 3,13-26 Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, a mi atyáink 

Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok 

Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a Szentet és 

Igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon 

a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban 

feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett 

hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a 

tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. 

Most már tudom, atyámfiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti 

elöljáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, 

hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát 

bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön 

az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. 

Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése 

meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által. 

Maga Mózes mondta: Prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti 

Istenetek, olyat, mint én: őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. 

És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell irtani a nép közül. A próféták 

is - Sámueltől és az utána következőktől fogva -, akik csak szóltak, mind 

ezekről a napokról jövendöltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak és 

annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt 

Ábrahámhoz: És a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten 

elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el Szolgáját, aki megáld titeket 

azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. 

Alapige: ApCsel 1,1-8 Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus 

tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a 

Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. 

Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 

negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. 

Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: "Ne távozzatok el 

Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok 

tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel 

kereszteltettek meg." Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: "Uram, nem 

ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?" Így válaszolt: "Nem 

a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya 

a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a 

Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, 

sőt egészen a föld végső határáig." 

 

KT!  

Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvet Lukács írta, 

 a Lukács evangéliumának folytatásaként, 

és evangéliumához hasonlóan   

ugyanúgy Teofilus-nak címezte e könyvet is. 

 

Teofilus nevének az a jelentése, 

 hogy Isten szerelmese. 

 

A latinok azt vallják, hogy a név végzet. 

És ebből a szempontból bizonyára olyan embernek írta e könyvet, 

 aki szerette Istent, és akit szeretett Isten. 

És ma, amikor ezt a könyvet olvassuk, 

 ugyanúgy vehetjük kézbe, 

  mint ami nekünk szól, nekünk lett címezve, 

   hiszen minket is szeret Isten. 

 



Annyira szeret, 

 hogy egyszülött Fiát, az Úr Jézust adta értünk a halálba. 

Ez a könyv tehát nekünk is szól, 

 Isten ma élő szerelmeseinek, 

és számunkra is fontos útmutatásokat közöl. 

 

Lukács így kezdi 2. könyvét. 

Első könyvemben mindazokat a dolgokat leírtam, Teofilus, 

 amelyeket Jézus kezdetben cselekedett, 

  addig a napig, amelyen felvitetett a mennybe. 

 

Az evangélium tehát Jézus kezdeti munkáit mondja el. 

Azonban mivel Jézus halála után feltámadt, 

  és neki adatott minden hatalom mennyen és földön, 

   az Ő munkája tovább tart. 

Az evangélium csak a kezdeti munkáját sorolta el. 

Az Apostolok Cselekedetei pedig Jézus további munkájáról ír. 

 

Talán találóbb lenne az a cím, 

 ha azt mondanánk, hogy  

Jézus Krisztus cselekedetei az apostolokon keresztül. 

Hiszen a továbbiakban is Jézus munkájáról van szó. 

Hiszen az apostolokban is az Úr Jézus munkálkodik tovább. 

Éppen ezért az Apostolok Cselekedetei egy befejezetlen könyv, 

 mivel Jézus embereken keresztül végzett munkájának  

csak a kezdeteit írja le. 

De Jézus munkája nem állt meg. 

 

Az Úr Jézus ugyanis napjainkban is munkálkodik  

azoknak az életén keresztül,  

akik odaszánták magukat Istennek 

 és engedik, 

 hogy Isten eszközként használja őket.  

Jézus tehát ma is munkálkodik, 

 Csak a munkamódszere változott meg. 

KT! 

Jézus nem változott meg. 

Ő ma is él. 

Ő ma is a leghatalmasabb erő ebben a világban. 

Neki csupán a munkamódszere változott meg, 

 és erről szól az ApCsel-ről írott könyv. 

 

Az Ő akarata az,  

hogy az Ő terveit emberi eszközök által valósítsa meg. 

Az örömhíre emberek szája által hirdettetik. 

Ő elhív embereket és rájuk bízza, 

 hogy másoknak továbbadják a Róla szóló örömhírt, 

  hogy tanúi legyenek. 

 

Már amikor e földön élt, 

 kiválasztotta és elhívta tanítványait. 

És Ő ma is kiválasztja tanítványait. 

Ma is megszólít minket. 

És ebben az az igazán izgalmas,  

hogy ezek szerint Isten engem is 

 és téged is használni tud.  

Olyan sokszor azonban különböző indokokkal mentegetőzni próbálunk,  

pl. így: "Uram, küldj mást, én nem vagyok jó szónok.  

Nem merek kiállni emberek elé,   

és beszélni előttük.  

Eddig sem tudtam, és most sem tudom ezt megtenni."  

 

Mózes is így próbált elmenekülni Isten elhívása elől,  

azt mondta: Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek. 

 Kérlek, Uram! Küldj mást, akit küldeni tudsz!  

 



Jeremiás próféta pedig a következőket mondta Istennek:  

Ó, Uram Istenem! 

 Íme, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok. (Jer 1,6) 

 

Jónás pediglen egyenesen elmenekült az Úr hívása elől. 

 

Hozzájuk hasonlóan mi mindannyian elő tudnánk állni magyarázatokkal  

 arra nézve, 

 hogy Isten miért nem használhat minket. 

 

Mindannyian meg tudjuk magyarázni, 

 miért is lenne jobb,  

ha inkább Isten nem bennünket használna. 

És mégis Isten úgy határozott,  

hogy minket használ.  

Azért, hogy rajtunk  

és az életünkön keresztül megmutassa magát.  

 

Az elmúlt bibliaórákon arról beszéltünk, 

 hogy Jézus tanítványai sem  

a legkiemelkedőbb emberek közül kerültek ki. 

egyszerű embereket hívott el, 

 írástudatlan halászokat, 

 tanulatlan embereket, 

  és rájuk bízta azt, hogy tanúi legyenek, 

hogy Róla beszéljenek. 

 

Tanítványait pedig Jézus már halála előtt felkészítette arra, 

hogy Ő földi testben nem marad velük, 

 de elküldi az Ő Lelkét, a Szentlelket. 

Ezt mondta: „Jobb nektek, ha elmegyek,  

mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló.  

Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm.” (Jn 16,7) 

Egy kicsivel korábban pedig így szólt: 

„Én pedig kérni fogom az Atyát,  

és másik Pártfogót ad nektek,  

hogy veletek legyen mindörökké:  

az igazság Lelkét,  

akit a világ nem kaphat meg,  

mert nem látja őt, nem is ismeri;  

ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” (Jn 14:16) 

 

Lukács pedig arról ír,  

 hogy Jézus mennybemenetelekor újra megígéri: 

De erőt kaptok, 

 amikor a Szentlélek eljön rátok. (ApCsel 1,7) 

 

Mert amikor Ő kiválaszt minket, 

 akkor Ő nem hagy minket magunkra, 

  ahogyan ígéri is, nem hagylak titeket árván. 

Elküldi az Ő Szentlelkét. 

És amikor bizonyságot kell tennünk Róla, 

 akkor azt ígéri:  

Nem ti vagytok, akik szólni fogtok,  

hanem a ti mennyei Atyátoknak Lelke az,  

aki szólni fog általatok. (Mt 10,20) 

 

Miként tud tehát Isten ilyen egyszerű,  

magunkfajta emberek által munkálkodni? 

A válasz az,  

 hogy a Szentlélek által. 

 

Az előbb azt mondtam, 

    hogy az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvnek 

 azt a címet is adhatnánk,  

hogy Jézus Krisztus cselekedetei az apostolokon keresztül. 



Ugyanakkor lehetne az a cím is, 

    hogy Jézus cselekedetei Szentlelke által az apostolokon keresztül. 

 

Hiszen Jézus mennybemenetele óta mindmáig  

Jézus az Ő Szentlelke által van jelen közöttünk. 

 

Szentlelke által kapunk ma is erőt és bátorságot arra, 

 hogy szóljunk, hogy tanuk legyünk, 

és az Ő Szent Lelke ad ma is bölcsességet arra nézve, 

 hogy azt szóljuk, amit Ő mondani akar. 

 

Ezért mondja Jézus tanítványainak. 

De erőt kaptok, 

 amikor a Szentlélek eljön rátok. 

 és tanúim lesztek. 

  Jeruzsálemben és egész Júdeában,  

és Samáriában, és a föld legvégső határáig. 

 

Amikor Jézus e földön járt, 

 akkor Isten Igéjét szólta, Isten Igéje által gyógyított és tanított. 

Miután visszament a mennybe, 

 tanítványai szájába Isten Igéjét adta, 

  hiszen amikor Róla tettek bizonyságot, 

  amikor Jézusról tanúskodtak, 

   akkor Bennük Jézus Lelke munkálkodott tovább, 

így Jézus munkája folytatódott általuk. 

 

És tulajdonképpen erről szól az ApCsel-ről szóló könyv mind a 28 fejezete. 

Az apostolok tanúskodnak Jézusról. 

Az apostolok tanúkká válnak. 

 

 

 

Az istentisztelet kezdetén felolvastam egy rövid prédikációt,  

 amellyel Péter tanúságot tett Jézusról: 

Tanúságtételét így foglalhatnánk össze: 

Isten megdicsőítette Fiát, Jézust. 

Az Élet Fejedelmét azonban ti megöltétek. 

de az Isten feltámasztotta őt a halálból,  

és ennek mi vagyunk a tanúi.  

Bánjátok meg azért bűneiteket,  

és térjetek meg, hogy eltöröltessenek bűneitek! 

 

Ennek a tanúságtételnek minden szava Jézusra mutat. 

Péter külön hangsúlyozza: 

hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból,  

és ennek mi vagyunk a tanúi.  

Ő él. 

Ő az Atya jobbján ül, 

 és Övé minden hatalom, 

  de közben Szentlelke által velünk van, 

   és bennünk él. 

Neki ma is hatalma van megváltoztatni,  

szabaddá tenni az emberi életeket. 

Ő ma is meg tud erősíteni. 

Ő ma is bátorít és vigasztal. 

 

Az apostolok így tanúskodtak Jézusról, 

 és a tanúságtételük nyomán sok ezer emberi élet változott meg. 

És ettől a tanúságtételtől ők nem tértek el. 

Még a halált is vállalták azért, 

 hogy bizonyságot tegyenek az Úr Jézusról. 

Mert a tanú tehát nem csupán hirdeti azt,  

amiben hisz, hanem meg is éli azt, amiben hisz. 

 

 



Sőt annyira erős a hite,  

hogy kész akár meghalni is azért,  

amiben hisz, mert annyira erősen hisz benne. 

 

Az ApCsel 21. részében pl. arról olvasunk, 

hogy Pál éppen Jeruzsálembe tartott, 

hogy az Úr Jézusról tegyen tanúbizonyságot.  

Útközben eléje jött Júdeából egy Agabosz nevű próféta.  

Azt olvassuk, hogy levette Pál övét,  

megkötözte vele saját kezét és lábát,  

és ezt mondta: "Így szól a Szentlélek:  

Azt a férfit akié ez az öv,  

így kötözik meg Jeruzsálemben." (ApCsel 21,11) 

 

Erre Pál barátai könnybe lábadt szemekkel kezdték őt kérlelni, 

 hogy ne menjen tovább. 

 Pál azonban ezt mondta:  

"Miért sírtok? Mert én nemcsak megkötöztetni, 

 hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben  

az Úr Jézus nevéért. (ApCsel 21,13) 

Miért vállalta a halált is Jézusért? 

És miért vállalta azóta ki tudja hány keresztyén a vértanúságot? 

Azért, mert ott égett a szívükben a vágy, 

 hogy továbbadják: Engem megszabadított Jézus.  

És Ő neked is tud szabadítást adni. 

Hittek Jézusban és továbbadták a jó hírt.  

 Tanúkká lettek. 

 

KT! 

A tanúságtévő életet össze lehet foglalni két szóban: 

  hinni és vinni. 

Hinni Jézusban és továbbvinni az örömhírt. 

Erről szól az ApCsel-ről írt könyv is. 

 

Jézus egy alkalommal azt mondta, 

 hogy aki Benne hisz, 

     annak belsejéből élő víznek folyamai fognak ömleni. (Jn 7,38) 

Az élő víz forrást jelent. 

A forrás vize pedig tudjuk,  

 hogy tovább ömlik, és friss marad. 

Ez történik akkor,  

ha tovább adjuk a hitünk forrásvizét. 

Akkor friss és üde marad. 

 

Ha azonban hiszünk és azt magunknak tartjuk meg, 

 az olyan, mintha a víz csak gyűlne  

és gyűlne egy víztározóban. 

Egy idő után pedig megposhad,  

és több víz már nem is fér bele. 

Ez történik a magunknak megtartott hittel: 

Amellett, hogy másokat sem, még minket sem táplál, 

 sőt megposhad, meggyengül, erőtlenné lesz. 

Mert nem friss,  

mert nem üde. 

Mert hiába jön az élő víz,  

 de azt nem adjuk tovább. 

 

Ellentétben ezzel a forrásvíz mindig friss. 

És a mi hitünk is akkor a legerősebb, 

 a legfrissebb,  

a legelevenebb, 

  ha merünk róla szólni és beszélni arról, 

hogy nekem mit jelent Jézus. 

Ő hogyan változtatta meg az életemet, 

    a mindennapjaimat. 

Hogy Ő miként szabadított meg engem. 



 

KT! 

Az ApCsel-ről írt könyv erről szól. 

Jézus parancsot adott: tanúim lesztek. 

  Jeruzsálemben és egész Júdeában,  

és Samáriában, és a föld legvégső határáig. 

S aztán ennek a sorrendnek megfelelően látjuk, 

 hogy miként terjed az evangélium először Jer-ben,  

majd Júdeában és Samáriában,  

és aztán Pál apostol és munkatársai által  

hogyan jut el Európába. 

És mind a mai napig Jézus cselekedetei  

a Szentlélek és az Ő választottai által tovább folytatódnak. 

 

Mert a Szentlélek ereje és Jézus mai tanítványai tanúságtétele nyomán 

 ma is emberi szívek változnak meg, 

és az ördög tengernyi hazugsága ellenére 

 ma is tömegek ismerik meg Jézus megváltásának a titkát. 

 

KT! 

Nem szoktunk erről sokat hallani, 

 de attól még létező valóság, 

 hogy ma is sokan meghalnak csak azért, 

  mert Jézusról beszélnek másoknak. 

Mert Jézusról tanúságot tesznek,  

 de nekik az életük sem drága. 

 

Egy 2017-es cikknek ez a címe, amit honlapunkra is feltettem:   

Kétszázmillióan szenvednek Jézusért világszerte. 

 

Az Open Doors német evangélikus emberjogi szervezet  

26 éve minden év elején közzéteszi jelentését  

a világban tapasztalható keresztyénüldözésről.  

A segélyszervezet becslései szerint 

 világszerte mintegy kétszázmillió embert üldöznek 

 keresztény hite miatt. 

A listán mintegy 50 ország szerepel, 

 ahol a keresztények helyzete nehéz és válságos. 

 

Észak-Korea hosszú idő óta vezeti a listát.  

A segélyszervezet jelentése szerint  

itt üldözik a legkegyetlenebbül a keresztényeket.  

Az embereknek Észak-Korea első kommunista elnökét,  

Kim Dzsong Il-t istenként kell imádniuk.  

Mindenkit automatikusan elnyomnak,  

aki „más istent” követ.  

Becslések szerint 50.000-70.000 keresztényt tartanak  

munkatáborokban fogva.  

Az Open Doors szervezet információi szerint azonban annak ellenére,  

hogy a hívőket folyamatosan üldözik,  

munkatáborokba kényszerítik, 

valamint számos esetben halálra is ítélik,  

a kereszténység lassan, de biztosan növekedik 

Észak-Koreát a következő országok követik: 

Afganisztán (2.),  

Szomália (3.),  

Sudán (4.) 

Pakisztán (5.). 

 

2012-ben Kínáról azt írták, 

hogy mintegy 80 millió keresztényt üldöznek, 

 akiknek a legnagyobb része  

nem gyakorolhatja szabadon vallását.  

Kína az akkori 16. helyről mára a 41. helyre csúszott. 

De főleg nem azért, mert javult volna a keresztény vallásúak helyzete,  

hanem mert más ker. üldöző országokban jelentősen romlott. 



A jelentés szerint 2016-ban 1207 keresztyént öltek meg hitéért,  

közülük 695 embert Nigériában. 

  

Mi készteti ma is 

 ezeket a 21. században élő embereket, 

 és itt kétszázmillió emberről beszélünk, 

  hogy vállalják a hátratételt, az üldözést  

és sokan a vértanú halált is? 

 

Az, hogy Jézus szabadítása ezeknek az embereknek az életet jelenti. 

És az, 

 hogy Jézus Lelke, a Szentlélek munkálkodik bennük, 

  és az ő hitüket az üldöztetés sem töri meg. 

KT! 

Ez is mutatja, 

 hogy Jézus munkája ma is folytatódik. 

Ő azt szeretné,  

 ha itt Debrecenben is sokan megismernék az Ő szabadítását. 

Ha sokan szabadulnának meg  

 a bűn és az ördög hatalmából, 

 és örök életet nyernének az Úr Jézustól azáltal, 

    hogy mi tanúkká válunk 

  az ismerőseink, szomszédaink előtt bizonyságot téve arról, 

   h. engem Jézus hogyan szabadított meg. 

Mert Ő meghalt és feltámadt az én bűneim miatt is,  

h. nekem örök életem legyen. 

Erről tegyünk mi is tanúbizonyságot. 

Teljesedjen be rajtunk is Jézus szava: 

„Tanúim lesztek (…) egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8) 

Így legyen. Ámen. 


