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„Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és 

öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért 

tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál 

olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár 

nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben 

azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, 

hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a 

földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, 

Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: Ki vagy, 

Uram? Az így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te 

üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják 

neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul 

álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem 

láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de 

semmit sem látott. Ezért kézen fogva vezették be 

Damaszkuszba, és három napig nem látott, nem evett és 

nem ivott.  

Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. 

Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő így 

válaszolt: Íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt 

hozzá: Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes 

utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi 

Sault: mert íme, imádkozik, és látomásban látja, hogy egy 

Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy 

lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam 

erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen 

Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a 

főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül 

hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr:  → 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 „Szükség nektek is újonnan születnetek?” 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 65:1 („A Sionnak hegyén”) 

  Fő ének: 254 („Mindenkoron áldom”) 

  Fohász  

  Olvasmány: ApCsel 9,1-20  
   Imádság 
  Igehirdetés előtt: 174 („Atya, Fiú, Szentlélek”) 

  Alapige: ApCsel 9,17-19 
 

 Igehirdetés [ld. a túloldalon] 
 
  Csendes ima 
  Imádság 
  Miatyánk 
  Hirdetések röviden [ ld. jobb fent] 
 

Születésnaposok köszöntése 

 
  Záróének: 470 („Úr Jézus, nézz le ránk”) 

  Áldás    
  Himnusz 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Jani Lívia lelkészünk a REFISZ táborában 

vett részt az ifisekkel hétfőtől vasárnapig. 

 A templomunk felújítása után segítséget 

kérünk a takarításhoz, visszapakoláshoz. 

Villanyszerelőt is (falikarok, konnektorok). 

Erre várhatóan az aug. 20. körüli napokban 

kerül sor, de a jövő vasárnap már biztosabbat 

tudunk, és a Facebook-oldalunkon is 

hirdetjük. Jelentkezés Kovácsné Kornéliánál. 

Előre is köszönjük. 

 A Baba-Mama Kör és a szerdai bibliaórák 

nyáron szünetelnek 

 Sóskuti Zoltán lp. aug. 11-ig szabadságon van 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
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„HOGY ÚJRA LÁSS, ÉS MEGTELJ SZENTLÉLEKKEL” 
címmel Igét hirdet: Dr. Pecsuk Ottó lp.   

 

Lelkipásztoraink: -30-822-5435; parókia: 209- keresztur@gmail.com  Fogadóóra: szerda 15.00-18.30 +megbeszélt időpontban szabadnap: 

csütörtök -30-835- -18.30 +megbeszélt időpontban szabadnapja: szerda 

-618-7651  Urnatemetőnk nyitva tartása : vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30; péntek 16.30-20.00 ügyintézés: kedden és szerdán 

15.00-18.30 Szabó Zsuzsánál 06-70-3216838 szzsueva@gmail.com) 
  
 

Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a 

nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé. Én 

pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell 

szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és 

bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt 

mondta: Testvérem, Saul! Az Úr, az a Jézus, aki 

megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért 

küldött engem, hogy újra láss, és megtelj 

Szentlélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek 

volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt, és 

megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. 

Néhány napig együtt volt a damaszkuszi 

tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a 

zsinagógákban, hogy Jézus az Isten Fia.  
 

 A L A P I G E :  A p C s e l  9 , 1 7 - 1 9  

(ld. Olvasmány) 
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Hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel! 

 

Minden kisgyerekes szülőnek ismerős az az élmény, 

amikor mesét olvasunk a gyerekünknek, aki még nem tud 

olvasni, de rendszerint sokkal jobban ismeri a történetet 

fejből, mint mi, akik olvasunk.  

Kicsit hasonló a helyzet Pál megtérésének a történetével a 

felnőttek között. Mindenki olyan jól ismeri ezt a történetet, 

hogy szinte már jobban is ismeri, mint az eredetit. (…) 

Kicsit mindenki úgy képzeli el ezt az eseményt, mintha 

valaki varázsütésre megváltozna, sőt, éppen az 

ellenkezőjére fordulna az élete és a gondolkodása, mint 

amilyen azelőtt volt. Mintha valaki, ez esetben Saul egy 

pillanat alatt kicserélődött volna. Mintha ez lenne az a 

pillanat, amelyben az egyház üldözőjéből az egyház 

legnagyobb igehirdető apostolává vált volna Pál. Bizonyos 

értelemben persze ez bekövetkezett, de ez a változás egy 

sokkal hosszabb folyamat volt, amelynek ez a csodálatos 

esemény csak a kiindulópontja, másrészt a lényeg ebben a 

történetben, bármilyen furcsán is hangzik, nem Saulon 

vagy Pálon van, hanem a feltámadott és megdicsőült Jézus 

Krisztuson, és az ő tettein. Ha ebből a történetből Saul 

korábbi életének és a később, apostoli munkálkodásának a 

döbbenetes különbségére figyelünk csak, akkor arra a 

következtetésre juthatunk, hogy Pál itt önmagától tért meg, 

mint ahogyan ma is a megtérés alatt egy hosszú, 

vívódásokkal teli folyamat hirtelen bekövetkező 

csúcspontját vagy végpontját értjük. Ilyet élt át a 

keresztyén egyház történetének sok nagy alakja: Szent 

Ágoston, Luther Márton, Kálvin és Wesley János. 

Talán ezek a példák mind visszahatottak arra, 

ahogyan Pál apostol megtérésére is nézünk ma már, és 

nagyon sokan gondolják azt, amit a megtérés 

pszichologizáló értelmezésének is nevezhetünk, vagyis 

feltételezzük, hogy Saul vagy Pál is már korábban is 

szimpatizálhatott az evangéliummal, de a benne élő mózesi 

törvénytisztelet, az atyák hagyományai iránti buzgóság 

nem engedett ennek utat, és tulajdonképpen azért is 

üldözte Krisztus egyházát erőszakkal, hogy elnyomja 

önmagában ezt a rejtett szimpátiát. Pedig tudhatjuk, hogy 

ilyenről szó sem volt az esetében. Ő maga vallja be a 

Galata gyülekezeteknek írt levélben, hogy semmi baja nem 

volt a lelkiismeretének megtérése előtt: Tiszta 

lelkiismerettel, teljes erejével és lelkesedésével a Sátán 

szolgálatában állva üldözte a keresztyéneket „fenyegetéstől 

és öldökléstől lihegve”, amíg egyszer csak Krisztus meg 

nem állította. Mert vannak, akiknek a megtérés valóban 

egy ilyen hirtelen megállítás. Amikor az életük egyszer 

csak megreked, és onnan már nincs természetes 

továbblépési lehetőség. Lehet ilyen egy betegség, egy 

párkapcsolati vagy házassági válság, egy munkahelyi 

konfliktus, anyagi és egzisztenciális ellehetetlenülés, mint 

a tékozló fiú esetében, aki egy ponton azt mondta 

magának, hogy én itt éhen halok, atyámnak pedig még a 

béresei is bővelkednek a kenyérben, hazamegyek. Van, 

akinek tényleg nem jó a lelki hallása, és képtelen 

meghallani Isten suttogó, halk szavát. Az ilyen emberek 

megtérése valóban viharos, drámai és hirtelen esemény. 

Amivel vigyázni kellene, hogy ezt a megtérés-történetet 

mindenkire nézve kötelezővé tegyük. Mert nem 

mindenkinek ez az útja Istennel. Nem mindenki járja be a 

szélsőséges életutat, mint az egyházüldöző Saul vagy az 

apját megtagadó és elhagyó tékozló fiú. A Biblia és a mi 

tapasztalatunk is ismer sok olyan embert, akinek a 

megtérése egy hosszabb, csendesebb folyamat, amelynek a 

végén ugyanúgy eljuthatunk oda, ahová Pál, hogy a 

bűneinket hátrahagyva megtérjünk, újra lássunk, 

meglássuk önmagunkat, hogy kik is vagyunk igazán, hogy 

megláthassuk, ki is számunkra Isten, a mi Teremtőnk, 

megváltónk és Jézus Krisztusban szerető édes Atyánk. 

Sajnos, sokan élik meg úgy a megtérés kérdését a hit útján, 

hogy ha az nem valamilyen drámai, eget-földet rázó 

esemény, akkor már nem is igazi. (saját példa) 

 Van a damaszkuszi történetnek egy harmadik 

főszereplője, Jézus Krisztus és Saulus mellett: Anániás. Az 

engedelmes hívő. Akit Jézusnak nem kell porba sújtania 

ahhoz, mint Sault, hogy meghallja a szavát. Annyit mond 

neki: Anániás! Az pedig így felel: Íme, itt vagyok, Uram! 

Vannak, akiknek jobb a lelki hallása, és elég nekik egy 

halk szó, hogy engedelmeskedjenek Isten akaratának. Ilyen 

volt a kis Sámuel, ilyen volt Dávid, Mária, Jézus anyja 

vagy éppen Lídia, a bíborárus asszony Filippiben. Lehet, 

hogy te is ilyen vagy, benned is csendesen végezheti el 

munkáját az Isten, hogy lassan, de biztosan megérthesd, 

hogy el kell hagynod a bűn útját, le kel zárnod azokat az 

utakat, amelyeken a Sátán, e világ fejedelme vezet, és 

követned kell Jézus Krisztust. De lehet az is, hogy te az az 

ember vagy, akit csak villámlással, hatalmas fényességgel, 

vaksággal, porba sújtással, betegséggel, gyásszal és 

szenvedéssel lehet ráébreszteni, hogy rossz úton jársz. 

Csak Jézus Krisztus tudja, hogy az ő útjára melyik 

mellékút vezet: az egyenes vagy a girbe-gurba, a sima 

vagy a göröngyös. 

 De a keresztségben mindannyian ígéretet kaptunk 

Istentől az életünkre nézve. Kimondta felettünk a lelkész 

vagy a pap Isten ígéretét, hogy elpecsételt minket 

magának. Innentől kezdve csak idő és személyes életút 

kérdése, hogy hogyan jutunk el hozzá. Ha még nem vagy 

ott, akkor tedd fel magadnak a kérdést, hogy az eddigi 

életed mit mutat, hol tartasz ezen az úton. Hol hangzottal 

már el Jézusnak azok a halk vagy éppen drasztikus, 

megrendítő szavai, amelyeket meg kellett volna már 

hallanod? Saulusé vagy Anániásé a te utad? Bármelyik is 

legyen, a feltámadott Jézus Krisztushoz vezet, aki életével 

megváltott a bűneidből, kivásárolt a halál zsoldjából, és 

arra vár, hogy mellette, őt követve építsd az Isten országát. 

Mert ez a megtérés célja, bármilyen módon menjen is 

végbe. Az a megtérés célja, hogy beálljunk abba a 

csapatba, amelyik az ószövetségi atyákkal együtt, akik 

még nem ismerték, csak várták Krisztust, Isten országát 

munkálja. Isten országát munkáljuk a megdicsőült egyház 

tagjaival együtt is, akik már Krisztusban hunytak el, és 

azokkal a keresztyén testvéreinkkel, akik a mai harcoló, 

küzdő, szolgáló egyház hozzád és hozzám hasonlóan 

tökéletlen, de Krisztust követő tagjai. De mi van azokkal, 

akiket még kisgyerekként sem kereszteltek meg? Jézus 

Krisztusnak feléjük is van ígérete, és az ő megszólításuk is 

a mi feladatunk. Anániás így szólítja meg szelíden az 

összetört Saulust, amikor belép hozzá, Krisztus 

követségében járva: „Testvérem, Saul! Az Úr, az a Jézus, 

aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött 

engem, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel.” Saul itt 

még nem volt megkeresztelve, Anániás mégis 

megelőlegezi neki a bizalmat, és a testvérének mondja. Ez 

a mi utunk mások felé. Ez a megtérésünk célja, Ez 

Krisztus útja.  

   

Adja Isten, hogy őt kövessük.  

Ámen. 

      


