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   ugy emlékezik meg ezekről az eseményekről,cselekedetekről,mint
amelyek tudalanságában és hitelenségében történtek I.Tim 1,13 . A z t
h i t t e  i s t e n t i s z t e l e t e t  v é g e z . . .
Dühös üldözéseinek a csucspontján, vallásos karierjének a tetején.  
történt vele az a megdöbbentő esemény,amit Pál megtérésének nevezünk. 
s amikor az élő Krisztus megragadta őt néven szólitotta és szolgálatába 
állitotta.Éppen egy régi sziriái város felé tartott,amely mintegy 

2oo km-re feküdt ék.re Jeruzsálemtől, Damaszkuszba.Keresztyéneket akart 
elhurcolni Jeruzsálembe, amikor megjelent előtte Jézus megtéritette a
szivét,apostolának hivta el,igy lett ő a tizenkettő mellett a 13,ik- 
a legnagyobb apostol.Ez volt életének,de mondhatnánk az egész UT 
egyház életének legfontosabb eseménye Lukács az Acta irója is
három szor közli részletesen a nagy eset leir ását /Acta 9,22,26.fejezet 
Pál leveleiben i s többször hivatkozik erre:Gal 1,11-16; I.Kor .9,1 
I.K or 15,8-l0 stb.Ettől kezdve Pál nem tanácskozott testtel és vérrel 
Gal 1,16.Az üldözőből üldözött lett.

Mielőtt apostoli szolgálataba tenylegesen beállott volna egy 
bizonyos ideig a damaszkuszi keresztyének között maradt,majd Arábiába 
ment,teljes visszavonultságban élt,erről a talán három, esztendőről ha 
sokat tudunk.Innen visszatért Demascusba és itt Krisztust nagy erővel 
prédikálta.A hitetlen zsidók,akik beszédén felbőszültek meg akarták  
ölni őt,de a hiv ők segitségével ügyesen és csöndben meg tudott menekülni 
üldözői kezéből.A keresztyenek Jeruzsálemben először félelemmel fogad 
n e m  akarták hinni, hogy - az egykor kegyetlenkedő üldöző most ugyancsak
Krisztusuk hive és szolgája, cselt gondoltak Pál megtartása mögött,ho 
igy akar befurakodni közéjük,Barnabas volt az,aki mondhatnánk kezess 
get vállalt érte,ő mondta el megt é r é s é n e k  a történetét és azt ,hogy  
Damaskusban milyen erővel és hatalommal hirdette Jézus Krisztust. 
Ekkor Pált elfogadták és befogadták a jeruzsálemi keresztyén gyülekezet 
be.Csak 15 napig tartózkodott ekkor Jeruzsálemben,a gyülölködő zsidók 
meg akarták ölni.Sikerült megint megmenekülnie,a keresztyének most 
 Tarsusba szülővárosába küldték,Barnabás pedig Antiochiába ment.
Amikor Barnabás látta,hogy mennyi a munklehetőség Antiochiában ,arra 
gondolt,hogy magamellé kéri Pált Tarsusból és igy ketten együtt dolgoz 
htanak Isten antiochiai szőlejében.A gondolatot tett követte,elment

Pálért Tarsusba és magával vitte .Egy egész esztendeig tanitották itt 
ketten együtt a népet. Ez az Antihochia lett később,hogy ugy mondjam Pál 
apostol főhadiszállása,a pogánymisszió gyújtópontja. -Egy év után 
mindketten ismét Jeruzsálembe mentek az antiochiai gyülekezet megbizi 
sából,t .i. adományokat -küldtek jeruzsálemi szegényeknek.Visszatérve 
Antiochiába ujabb megbizatást kaptak a gyülekezettől:Hirdessék az evan 
géliumot távolabbi tartományokba is,hogy miknél több ember ismerhesse 
meg az élő feltámadott Krisztust.Most kezdődött az az utazás amelyet

Pál első missziói utjaként emlit Szentirásunk. Ö és Barnabás.
S e l e u ntiából Antiochia kikötő városából elhajóztak a közeli Cyprus szil 

éré ,amely Barnabás szülőföldje volt.Ekkor kelt először tengerre az 
evangélium,hogy soha többé semmi akadálya ne lehessen,sem távols á g  
sem idő,sem nyelv sem semmi más.Hajórá szállt az első missziónárius,

példáját sokan kövessék évszázadokon keresztül,hogy minden népből és
nyelvből lehessenek emberek  Urnak vallják a Krisztust.Innen 
tovább hajóztak a kisázsiai Pergába.Csaknem kétéves körút következett 
ezután.Sok sok eseménnyel,amelyről bőven tudosit az Acta 13-14 -fejezet

 Lystra,Derbé,Iconium,pisidiai Antiochia a fontosabb városok: igehirdet 
 seiket eredmények és jelek is követték. Lystraben például egy sántát gyó  
gyitanak meg,a nép imádja őket,ők,tiltakoznak az imád t ellen,de a 
zsidók dühükben nekirohannak Pálnak,leteperik és megkövezik őt. Sulyosan 
kövek hullanak az apostol testére,véresre zuzzak azt,a szenvedésekben 
elveszti eszméletét,mozdulatlanul fekszik,azt hiszik meghalt ,kihurcol 
ják a fanatikus zsidók a városon kivülre,azt hiszik végleg pontot tet



az evangéliumot és sokakat tettek tanitványokká.Két év után visszatértek
kiindulóponjukra Antiochiába és beszámoltak az első missiói ut tapasz- 

talatairól.Kb egy esztendeig ezután Antio hiában maradtak,pihenték a 
fáradalmakat és közben hirdették az evangéliumot a hamisitatlan evangé-  
liumot,minden törvényeskedés nélkül,amire nagy, szükségé volt az antio-  
c h iaiakn a k  most különösképpen, mert egyes zsidóskodók megzavarták a hitüket 
azt hirdetvén,hogy csak az lehet keresztyén igazán,aki előbb zsidó volt,
vagyis előbb zsidóvá kell lenni,hogy valaki keresztyén lehessen.Ez a 
kérdés már máshol is égető volt,sokat vitatkoztak róla.Az antiochiai 
gyülekezet elküldte Pált és Barbabást többek között Jeruzsálembe,hogy 
vitassák meg ezt a fontos ké r d é s t  apostolokkal.Ez volt az ugynevezett 
Jerzsálemi apostoli gyülés és mondhatnánk igy is az egyház első tantisztázó 
zsibnata.Áz egész konferencia azt mutatta,hogy Pál és a többi apostolok  
megegyeznek abban, hogy nem szükséges, az üdvösséghez a körülmetélkedés, 
a zsidó formaságok megtartása.Acta 15.1-35;Gal 2,l-l0.

Nem sokkal azután,hogy visszatért Jeruzsálemből a gyülekezet i s m é t  
missziói utra küldte őt.Előszőr Silássál azokat a gyülekezetek látogatta 
meg amelyeket első missziói utja alkalmával alapitott,hogy megnézze ,hogy 
érik a vetés.Az Urtól ennek az ütnek a során ujabb hivást kap,egy makedó n  
férfi jelenik meg előtte áthivja Európába. 52 ben történhetett ez,tavaly 
ünnepelte a világkeresztyénség Pál apostol Európába Való utazásának 
19oo éves évfordulóját.Az első európai gyülekezet Filippiben született 
meg.Thessalonika,Bérea,Athén és Korinthus a főbb állomások.Korinthusban

aránylag hosszan,nyolc hónapig tartózkodik,innen irta a két Tess.levelet.
Korinthusból nem azonos utón tért vissza kiindulópontjára,hanem hajón 
előbb Jeruzsálembe ment.A jeruzsálemi gyülekezetet üdvözölve visszatér 
Antiochiába. Ez a második missziói ut is mintegy két esztendeig tartott.
Az Acta 15-18 beszél róla részletesen.

Nemsok pihenés után u jra utra kel a fáradhatatlan apostól most ezuttal 
nem a tengeren, hanem szárazföldön,előszőr megint a már ismerős helyeket 
járja végig,látogatja a gyülekezeteket,majd Efezusba megy és itt szinte 
letelepszik, három évig -azt mondhatjuk ez v o l t  Pál főhadiszállása.
Itt irta a Galata levelet és a Korinthusi levelet/I/a hosszu efezusi 
tartózkodás után átjön Európába átutazik a már ismert városokon és 
Korinthusban tartózkodik egykissé tovább huzamosabb ideig.Innen Korinthus- 
ból irja leghiresebb levelet a Római levelet.Ekkor már szándékában van 
Rómába utazni,az akkori világ fővárosába.A harmadik missziói ut kb.3.l/2 

évet tartott.Hosszu kes ő  ut után- megint Jeruzsále m b e n  találkozunk vele.
Hirdeti az igét,a zsidók meg akarják ölni,a város római kapitánya menti 

meg a dühös zsidók kezéből és küldi katonai őrizettel Caesareaba Félix 
kormanyzó elé.Ettől számitva Pál legalább öt évet töltött római fogságban 

Félix nem sokat törődött vele,két évig tartatta, fogságban, az utána követ
kező kormányzó előtt Festus előtt Pál a császárra appellált.Festus nem- 

 tehetett mást,elküldte őt Rómába ahová kb.61 ben érkezett v iharos utazás 
után,amelyben Isten csodája volt,hogy - ő és 276 társa megmenekültek
Isten megmutatta ,hogy milyen drága eszközé, az apostol.Az Acta egyik leg- 

szebben,legelevenebben leirt története ez a hajótöréses utazás.A viharban 
is hálát-adni-tudó apostol pedig mindén megpróbálhatott, keresztyénnek a 
m indig példája lehet.

Rómában két évig volt fogságban,innen irta az u.n. fogsági leveleket a 
a z   efezusi,Kolossei,Filipp i ,Filemon levelet.Az Acta Pál római fogságával 
zárul. Részben korai hagyományok,részben két levele Pálnak/I.Tim és
Titus/ arra engednek következtetni,hogy Pál ebből az u.n. első római 
fogságából kiszabadult és folytatta missziói tevékonységét, fölteszik, hogy 
Krétában,Miletusban,TrosbanMakedoniában és talán Spanyolországban is
hirdette az igét.66 őszén ismét Hágában van,mint fogoly.Ez a  fogsága 
mártyr halállal végződ ö t t  6 7  ben a Neró üldözések folyamán.



Mi volt Pál módszere?előszőr által ában a zsidók zsinagógáit kereste fel
és nékik hirdette az evangéliumot,aztán miután azok nem fogadták be 

örömhirt fordult a pogányokhoz Pál nagyon józan keresztyén volt:tervek 
szerint dolgozott,de ugyanakkor e Szentlélek vezetésére bizta magát,te 
egyik végletbe sem esett.Ügyes szervező volt, de nem várt mindent a  
szervezetségtől mert tudta,hogy Isten országa több mint egy jólmegalap 
zott szervezet.Egész életét a munkába állitotta bele.V olt ideje minden 

 foglalkozni,nemcsak a helyi gyülekezet kérdései foglalkoztattak,hanem 
 távoli gyülekezeteit is buzditotta, figyelmeztette, i n t e t te,asszaerint
mire volt szükségük.A Lélek embere volt,de törődött az anyagiakkal is
a jeruzsálemi keresztyéneknek nem  csak prédikált,hanem  adományokat is 
gyüjtött. Tudta ,hogy Jézus minden gyülekezet Ura,mégis állitott a gyül 

kezetek élére presbitereket és püspököket.Tudta,hogy Jézus szolgál 
 mindenkinek .mégis volt gondja, legyenek diakonusok és diakonisszák:  
szolgáló testvérek.Igen apró dolgokkal is törődött, de prófétai látása 
is volt. Szeme nem volt csak a messzeségeket,fürkésző szem,de rövidlátása 
sem volt.Jól látott,Isten világositotta meg!Az utolsóidők eseményeiről 
éppen olyan biztosan beszél,mint milyen konkrét tanácsokat osztogat 
vitás esetekben.

És ez áfradhatatlan mo z g ék ony, utaszó,szenvedő,üldözött ember 
 betegtestü gyenge erőtelen ember volt, aki életével pecsételte meg az
Isten szavát ami előszőr néki haágzott :Elég néked az én kegyelmem ,   
az én erőm erőtlenség által végeztetik el."Igy igaz:látjuk Pál 
élettörténetén.

.


