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Ajánlás 

Miért vállalkozik egy művelődési társaság – a Kazinczy Fe-
renc Társaság – egy teológiai témájú mű kiadására? 

Ahogy az előszót író a kézirat első fejezetét elolvasta, rögtön 
felismerte: itt egy kitűnő történelemkönyvről van szó! S ez az ér-
deklődését azonnal felkeltette. Pál apostol életrajzát ugyanis a 
történész Lukács írta meg az Apostolok cselekedetei című könyv-
ben és a Lukács evangéliumában. Érdekes-rejtélyes már maga a 
szerző személye is: orvos, történész, Pál apostolnak több hittérítő 
útján társa és segítője, tehát szemtanú. A VI. századtól kezdve 
pedig úgy is emlegetik, mint festőt, aki több Mária-képet is alko-
tott. Széles körű műveltségéről árulkodik az általa írott evangé-
lium nyelvezete és stílusa, valamint az a nagy számú orvosi szak-
kifejezés, amelyekkel a betegségeket megnevezi. 

Az Apostolok cselekedetei azt beszéli el, hogy miként ter-
jedt el az evangélium, a keresztény „jó hír” Palesztinában és az 
egész hellenista világban. A kereszténység terjedéséről szóló 
híradások ugyan nem pontos történeti beszámolók, de egy-
szerre tartalmazzák az apostolok szavait és egyházi, világtörté-
neti adalékokat. Pálnak – „a pogányok apostolának” – életraj-
zában a következő császárok neveivel találkozunk: Augustus, 
Tiberius, Caligula, Claudius, Néró. 

Íme, a történelemkönyv! Hátha még az olvasó azoknak a 
bibliai neveknek és fogalmaknak is utánanéz, amelyekkel talál-
kozik, hatalmas műveltségre tehet szert. 

„A legnagyobb apostol” életútjának tanulmányozása közben 
több dologra is rájöhet az ember. Például arra, hogy Pál volt a 
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vallástörténet első reformátora. „Megreformálta”, új tartalommal 
töltötte meg a farizeus fogalmát. Ő maga ugyanis farizeus család-
ból származott, felmenői generációkon keresztül ezek szerzeté-
hez tartoztak. A szó (fogalom) eredete arámi: kiválasztottat, el-
különültet jelent. Ők azok, akik Mózes törvényéhez ragaszkod-
tak: az Ószövetség kegyetlen, irgalmatlan törvényeihez. Vak-
buzgó Tóra-követők. Ehhez a zsidó szektához tartozott Saul is; 
fanatikusan törvényt tisztelő volt megtéréséig, amikor felismerte, 
hogy nem Mózes, hanem Jézus foglalta össze a törvényt, aki ma-
radéktalan szeretetet követelt Isten és felebarátaink iránt. 

Pál tehát a farizeus magatartásból megalkotta a szeretet val-
lását; ezért munkálkodott egész életén keresztül. 

Jó olvasni azokat a napjainkban is többször idézett fejezete-
ket, amelyeknek lelőhelyét is pontosan megjelölik a dolgozat-
ban. Például: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégez-
tem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koro-
nája, melyet megád nekem az Úr ama napon, az igaz Bíró.” (II. Timó-
teus 4,7.) 

A szerző ezzel zárja dolgozatát: „Pál élete és halála vigasz-
taló, bátorító és követendő példa a mi számunkra is. Mindazok-
nak, akik az emberi élet és történelem kuszált, ellentmondó 
nyomorúságaiban Krisztusra tekintenek.” 

Tisztelettel ajánlom olvasásra a könyvet. 

a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke 
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Ifjúsága 

A forrásmunka 

Pál apostol életrajzi adatait a szeretett orvos, Krisztusban 
testvér és munkatárs, a történész Lukács gyűjtötte össze a Cse-
lekedetek Könyvében. (Kolossé 4,14.) Mire az a könyv elkészült, 
akkorra már olvasták, tanították, másolták és hirdették az evan-
géliumokat. A keresztyén tradíció és tudományos kutatás sze-
rint Krisztus után 58-tól 60-ig rögzítették a szöveget. A Lukács 
szerinti evangéliumot és Cselekedetek Könyvét (Praxeisz Apos-
tolon, Acta Apostolorum) ugyanazon személy írta. Munkáját a 
szemtanúk egybehangzó bizonyságtétele alapján, a Szentlélek 
inspirációjára készítette, miután mindeneknek szorgalmasan 
végére járt. (Lukács 1,3.) Az Ótestamentum 39 (héber), az Újtes-
tamentum 27 (görög), összesen 66 könyvét 397-ben Atanaziusz 
püspök sürgetésére a római zsinaton kanonizálták. 

Pál apostol életrajzi adatai, más forrásmunkákból is rekonst-
ruálhatók. A teológus azonban csak Isten írott igéjét veheti ala-
pul, mert „a teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fed-
désre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes 
legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített” (II Timó-
teus 3,16-17). Bár a különféle korabeli írások több ponton egyez-
nek Lukács történésszel, azokból kiindulni nem lehet és azok a 
Cselekedetek Könyvét nem „hitelesítik”. A reformátorok hit-
vallása szerint Scriptura Scripturae interpres. Az Írás magya-
rázza az Írást, vagyis a Biblia autenticitása önmagában, illetve 
Istenben van!  



8 

 

A Cselekedetek Könyve nem biográfia, hanem az evangé-
lium győzelmét, intenzitását és extenzitását rögzíti. Számot ad az 
őskeresztyén gyülekezetek életéről, Jézus Krisztus mennybeme-
netelétől fogva Pál apostol római fogságáig. Szelektálva tartal-
mazza az apostolok szavait, és az egyházi, világtörténeti adalé-
kokat. Felsorolja az evangélium diadalát, növekedését szemé-
lyekben és közösségekben, terjedését zsidók és pogányok között, 
a Krisztusért vállalt szenvedésekkel és kíssértésekkel együtt. Fi-
gyelmünket a Szentlélek hatalmas munkájára és a pogányok 
megtérésére irányítja. A könyv keletkezésének helye és ideje bi-
zonytalan. A szerző írhatta folyamatosan vagy egyszerre Cézáre-
ában és Rómában. Legvalószínűbb, hogy Pál apostol Rómába ér-
kezése után 62-ben írta. Felosztása: a jeruzsálemi keresztyén gyü-
lekezet (1,1 versétől 8,3-ig); az evangélium a pogányok (Samária) 
között (8. rész); Pál megtérése (9. rész); a cézáreai munka kezdete 
(10. rész); az antiohiai gyülekezet (11, 12. rész); Pál három misz-
sziói útja és megérkezése Rómába (13‒28 rész). 

Pál apostol életének kronológiai sorrendjét a Cselekedetek 
Könyve nélkül megírni nem lehet. A keresztyén teológus ismeri 
a bibliakritika módszereit, jelenlegi álláspontját, de a Kánont nem 
vizsgálhatja a bibliakritika szemszögéből. A bibliakritikát, önma-
gát és felismeréseit alázatosan odahelyezi Isten hatalmas Igéjé-
nek mércéje alá. Egyedül az az igazság, amit Isten az Ő Igéjében 
kijelentett. Vannak dolgok, amelyeket elrejtett a szemeink elől. 
Mivel Istennek emberi eszközei is voltak és lesznek, ezért a jó 
mellett van, amit rosszul hirdetnek, rosszul hallunk meg, vagy 
rosszul adjuk tovább, ezért a teológus alázatosan tudomásul ve-
szi, hogy tévedhet is. Pál életének, időrendi adatainak összeállí-
tását csak a fentiek figyelembevételével kísérelhetjük meg. Isten 
tökéletes, a keresztyén nagyon is fogyatékos, ezért az Úré min-
den dicsőség, mienk pedig orcánk pirulása. 
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Szülei 

A legnagyobb apostol tiszta héber családba született. Be-
szélte és ápolta arám anyanyelvét, mert hűségesen ragaszko-
dott atyái hitéhez, nemzetéhez és az ősi hagyományokhoz.1 (II 
Korintus 11,22. Filippi 3,5.) Jogosan feltételezhető, hogy vissza-
menőleg dédapái generációkon keresztül a farizeusok szerzeté-
hez tartoztak. Az biztos, hogy édesapja farizeus volt, amiről 
maga Pál mondja: „atyámfiai férfiak, én farizeus vagyok, farizeus 
fia”. (Cselekedetek 23,6.) Apja szőnyeg. és sátorkészítő lehetett 
és fiúgyermeke tőle tanulta meg, tőle örökölte ezt a mesterséget. 

Édesanyjáról a Biblia sehol sem ír. Stalker arra következtet 
Pál leveléből, hogy „édesanyja apjához hasonló kegyes lélek le-
hetett, érzékeny a zsidó vallásos külsőségek és különlegességek 
minden formája iránt… Pált ifjúságában ez a szellem hatotta át, 
ezeket a letörölhetetlen benyomásokat a családi hajlékban 
nyerte.”2 

Rokonai Rómában is éltek. Biztos, hogy nőtestvére is volt. 
Föltételezik, hogy kettőnél többen lehettek testvérek. Fiatal ko-
rában, Jeruzsálemben nővérénél lakhatott. A családi szeretet 
kapcsolat élete végéig megmaradt, amit az is bizonyít, hogy 
élete utolsó szakaszában unokaöccse segít rajta, mikor letartóz-
tatják Jeruzsálemben. „Meghallván azért a Pál nőtestvérének fia e 
cselekvést, megjelenvén és bemenvén a várba, tudtára adta Pálnak.” 
(Cselekedetek 23,16.) Csak úgy szerezhetett tudomást nagy-
bátyja sorsáról, hogy bejáratos volt az összeesküvő zsidók kö-
zött és kihallgatta őket. Expressis verbis nincs a Szentírásban, 
de logikusan következik, hogy nővére és unokaöccse is keresz-
tyénné lettek. 

                                                 
1 Pákozdy: Az Újszövetség teológiája. 
2 Stalker: Szent Pál apostol élete. 
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Unokaöccsének segítsége alig magyarázható, csupán vér-
ségi kapocs alapján. Ez a családi szeretetkötelék Pál életének 
utolsó éveiben is erős maradt. Hiába szövetkeztek a zsidók, 
„hogy se nem esznek, se nem isznak addig, míg meg nem ölik Pált”. 
(Cselekedetek 9,11.) Unokaöccse bejutott Antónia várába, elju-
tott az ezredesig, és elmondta a zsidók összeesküvését, így 
mentette meg nagybátyját. (Cselekedetek 23,17-18.) 

Születési helye, gyermek- és ifjúkora ismerhető. A pogá-
nyok apostola Kisázsiában, Cilicia tartományának Tárzus nevű 
városában született Krisztus után 4-ben. (9,11. 22,3.) Nyolcad 
napra körülmetélték (Filippi 3,5.), kilenced napra másik nevet, 
praenoment kapott, mint pl. Flavius Josephus vagy Poncius Pi-
látus. Társzisz Spanyolországban található, ahová Jónás futott 
volna Isten elől (Jónás 1,3.). Tárzus messze földön híres város 
volt abban az időben. (Cselekedetek 21,39. 23,34.) Salmanassar 
foglalta el Krisztus előtt 833-ban, de Krisztus előtt 64-től Cilicia 
római provincia fővárosa lett. A Kidnos folyó mellett, a tenger-
től kb. 15 km-re fekszik. Az athéni és alexandriai iskolák fészke, 
tudományos, egyetemi és vallási központ. Tárzus városának is-
tene a Baál-Tarz. A szeleukidák uralma óta engedélyezték a vá-
rosi zsidó kolóniát. Saul, a tárzusi görög lakosság előkelő, mű-
velt szellemének hatásába került. Kitűnően írt és olvasott görö-
gül. A kor szokása szerint 6 évesen, 10-17. években az ottani zsi-
nagógában tanult. Arám nyelven beszélt.3 

Benjamin ősi törzséből való zsidó család gyermeke, „én is iz-
raelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjamin nemzetségéből való.” 
(Róma 11,1. Filippi 13,5.) A zsidók első királyát Saulnak hívták, 
aki benjáminita volt. Az apostol valószínű az első izraelita ki-
rály tiszteletére kapta Saul nevét, aminek héber jelentése: ’kért, 
kérdezett’. 

                                                 
3 Ogg: The Chronology of Paul. 
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Saul neve és személye rengeteg kérdést vet föl, amelyekre 
mai napig sem tudnak a teológusok minden vonatkozásban biz-
tosan válaszolni. Állítják, hogy Pál elméletileg és gyakorlatilag 
farizeus, fizikailag gyenge, testileg erőtlen volt. A művészek 
többsége is ilyennek ábrázolja. Ezzel szemben nagy szellemi erők 
feszültek benne, értelmi képessége kiváló, ezért nem folytatja 
apja szőnyegkészítő mesterségét, hanem a zsinagógában tanul.  

Római állampolgár, beleszületett. (Cselekedetek 22,28.) Ott-
hon szüleitől az erős vallásos és nemzeti öntudat mellett, római 
polgárjogot is nyert. Apja római állampolgársága a fiának is jogi 
előnyöket és kiváltságokat biztosított. Lehet, hogy az apja meg-
vásárolta a római állampolgárságot, de a római impériumnak 
tett különleges szolgálataiért is kaphatta. Esetleg apja is örö-
költe. A született római állampolgárok általában római nevet is 
kaptak. „A görög római korban egyidejűleg lehetett valakinek zsidó, 
illetve római-görög neve is.”4 Saul mellett a Pál melléknevet 
ugyanígy magyarázza Varga Zsigmond és a Rienecker Lexikon 
is. Nehéz állítani ennek az ellenkezőjét. 

Farizeus. „Én farizeus vagyok, farizeus fia.” (Cselekedetek 
23,6.) „És felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, 
szerfelett rajongván atyai hagyományaimért.” (Galata 1,14.) „A fari-
zeusok pártja volt az a szellemi hatalom, amely akaratát politikai terü-
leten is képes volt érvényesíteni… Jézus elítélésében is döntő szerepet 
játszottak.”5 Formalisták, patriotisták és bigott vallásosak voltak. 
Viszont a keresztyénekkel szemben engedékenyebbek a saddu-
ceusoknál. (Cselekedetek 15,5.) A keresztyének között is voltak 
olyanok, akik Mózes törvényéhez ragaszkodtak. 

Szőnyeg- és sátorkészítő apja, a család feje és vallási vezetője 
nemcsak a törvényre, írásokra, hanem kézművességre is tanítot- 

                                                 
4 Bartha: Az Ószövetség népe, 32. 
5 Kocsis: Jézus és a Messianizmus, 175. 
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ta gyermekét. A kor szokása szerint a rabbinövendékek valami-
lyen kézművességet is tanultak, de a farizeus fia, aki egyben 
rabbinövendék, nem végezhet bármilyen tisztátalan munkát. 
Pál a sátorponyva készítést választotta, illetve sajátította el. 
(Cselekedetek 18,3.) Mire a rabbiképző intézetbe jutott, már já-
ratos volt az iparban és kereskedelemben. „Sem ingyen kenyeret 
nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradtsággal, éjjel-nappal 
dolgozva, hogy közületek senkinek ne legyünk terhére.” (II Tesszalo-
nika 3,7-8.) A zsidó rabbinövendékek azért tanultak mestersé-
get, hogy szükség esetén mindennapi kenyerüket megkeressék. 
Később ennek az ismeretnek Pál is nagy hasznát vette. Az evan-
gélium hirdetése és szolgálata volt a főfoglalkozása, de néhány-
szor a legszükségesebbeket élete fenntartásához kétkezű mun-
kájával szerezte. 

Pál Krisztus után 18-ban Jeruzsálembe került, és 14 éves ko-
rában betagolódott a farizeusok szigorú felekezetébe. Később 
így vall Agrippa királynak: „Te nagyon jól ismered a zsidók minden 
szokását és vitás kérdését… Az én ifjúságomtól fogva való életemet 
tehát, mely kezdetétől az én népem közt Jeruzsálemben folyt le, tudják 
a zsidók mindnyájan… hogy a mi vallásunknak legszigorúbb feleke-
zete szerint éltem, mint farizeus.” (Cselekedetek 26, 2-5.) 

Tanulmányai 

Gamáliel iskolájában tanul. A 14 éves ifjú 18-ban Jeruzsá-
lembe költözik. Itt működött a héber rabbiképző intézet. A be-
iratkozásnak alsó korhatára 13 év volt. A kollégiumban kiváló 
tanítók működtek, közülük a leghíresebb Gamáliel. (Cselekede-
tek 5,34. 22,3.) Kortársai a „törvény szépségének” nevezték a „nagy-
mestert”. Alázatos, világos fejű, nagy tudású, a hagyományokhoz 
ragaszkodó férfi volt, aki értékelte a görög műveltséget is. 

A képzés hosszú ideig tartott. Bölcsek és mesterek irányítá-
sával naponként tanulmányozták a szent iratokat, és a bölcsek 
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mondásainak egy részét kívülről kellett tudni. A növendékek 
egymással beszélgettek, később a tanítóktól, majd a mesterektől 
kérdezhettek és beszélhettek velük. Kibővült a látókörük. 

Pál vallástanítónak képezte magát. Nem tudjuk, hogy pon-
tosan mennyi ideig tanult a jeruzsálemi iskolában. Feltételezik, 
hogy Pál a törvény tanulása mellett a görög kultúrával és Sep-
tuagintával, a Héber Biblia görög nyelvű fordításával is foglal-
kozott, amelynek hatása később érződik a levelein. Fiatal, mert 
fiatalon került a szent városba. A Cselekedetek 22,3-ban előfor-
duló anatethramenos az jelenti, hogy ’fölnevel, felhoz’. Ez is bi-
zonyítja, hogy gyermekségétől kezdve a hagyományos szoká-
sok és szertartások szerint nevelték és neveltették a Benjámin 
törzséből származó, zsidókból lett farizeust. (Filippi 3,5.) A je-
ruzsálemi rabbi képzőt Hillel iskolájának is nevezték, aminek 
ünnepelt feje Gamáliel volt, akit beválasztottak a Szanhedrinbe, 
a zsidó állam legfőbb politikai hatóságú s ítélkező szervébe is. 
Pál nagy kiváltságnak tartotta, hogy ifjú éveiben Gamáliel lába-
inál ülhetett, „az atyák törvényének pontossága szerint buzgó lévén 
az Istenhez”. (Cselekedetek 22,3.) 

Gamáliel iskolájában két feladattal birkóztak a növendékek: 
Tanulták a törvényt (törvényismeret), és értelmezték a törvényt 
(törvénymagyarázat). Saul törvényt tudó és törvénymagyarázó 
lett. Ennek alapján került a farizeusi csoport tagjai közé. Tanulta 
és magyarázta a törvényt legszigorúbban a farizeusok vallása 
szerint. Tudták rólam ‒ írta ‒, „hogy én a mi vallásunknak legszi-
gorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus”. (Cselekedetek 26,5.) 
Viszont kevés ragadt rá Gamálielnek híres szelídségéből. Ön-
magáról mondta, hogy nemzetségebeli összes kortársát felül-
múlta farizeusi rajongásában! (Galata 1,14.) Annak a Gamáliel-
nek bölcsességét szívta magába, akinek később bölcs ítélete ha-
lálból szabadította ki az apostolokat. „Ha emberektől van e dolog, 



14 

 

semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, ti föl nem bonthatjátok.” (Csele-
kedetek 5,34-39.)  

Erdős József szerint6 Pál a rabbi iskola befejeztével Tárzusba 
ment vissza. Ebben az időben hirdette Keresztelő János és Jézus 
Krisztus a megtérés evangéliumát. (Máté 3,1-2., 4,17.) Saulus 
valószínűleg a nagy események kezdetén távol van a Szentföld-
től. Tanulmányai befejeztével szokás szerint valószínűleg a zsi-
dók világának különböző tájait és helyeit járja. Feltételezhetjük, 
hogy ez a távollét Keresztelő János és Jézus szolgálatának kez-
detén történt, ezért nem volt hatással rá a két próféta. A gya-
korló munkája befejeztével a legmagasabb fokú rabbi képzésért 
visszatér Júdea tartomány fővárosába, Jeruzsálembe. Amikor 
újra itt találjuk őt, már teljes korú ifjú. (Teljes jogú ifjúnak szá-
mították 13 évtől a fiatalokat.) 

Jézus és Saul 

Tiberius római császár idejében (14 és 37 között), amikor Jú-
dea tartományában Poncius Pilátus volt a helytartó (26-36), Ka-
jafás főpapsága idején (18-38) az Istentől ígért Messiás szerte-
járt, szólott és cselekedett. Ézsaiás próféciáit magára alkal-
mazva hirdette: „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent 
engem…, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.” (Lukács 
4,18-19.) Izrael népe régtől fogva várta a Messiást. A farizeusok 
már Krisztus előtt két évszázaddal készültek a Messiás fogadá-
sára. Jézus idejében is szorongva lesték az érkezését. Szorgal-
masan tanulmányozták Jézus szavait, cselekedeteit és személyi-
ségét. „A farizeusok Messiása, egy igazhitű földi király, aki ugyan 
Isten hatalmával munkálkodik, de aki soha nem merészel Isten helyébe 
lépni. Jézus azonban… isteni autoritásra emel igényt.”7 

                                                 
6 Újszövetségi bevezetés, 219. 
7 Kocsis: Jézus és a messianizmus, 64. 
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Mivel a Jézus önmagáról való kijelentése és a farizeusok el-
képzelése nem egyezett, emiatt gyakran összeütköztek egymás-
sal. A farizeusok a törvény, a vallás és politikai szituáció mércéje 
alá helyezték a Megváltót. Megállapították róla, hogy politikai-
lag is veszélyes, nemcsak a vallás és törvény szempontjából. 

„János 11,46 és következők szerint, Lázár feltámasztásának 
csodája ismét arra indítja a Szanhedrint, hogy rendkívüli ülést 
tartsanak. Az evangélista most először nevezi nevén a hivatalban 
lévő főpapot, Kajafást. Ezen az emlékezetes tanácsülésen bizony-
nyal részt vett Gamáliel, a böjttartó Cádók, azután Johannán ben 
Szakkai, Nikodémus és Arimáthiai József is. Tárzusi Saul, a fiatal 
talmud referendárius akkor talán alkalmilag lehetett ott jelen.”8 
Az összegyűlt Szanhedrin megállapította, hogy ha „ekképpen 
hagyjuk őt, mindenki hinni fog őbenne és eljönnek a rómaiak és elveszik 
tőlünk mind e helyet, minden e népet”. (János 11,48.) Kajafás főpap 
itt megjövendölte, „jobb nekünk, hogy egy ember haljon meg a népért 
és az egész nép el ne vesszen.” (János 11,50.) 

Jézus nem félt a farizeusoktól. Időnként nyilvánosan denun-
ciálta őket képmutatásuk, önféltésük és hamis önigazságuk mi-
att. Az Ő élete, tanítása és cselekedete ellenkezett a farizeuso-
kéval, ezért a farizeusok halálos fanatizmussal gyűlölték az Is-
ten Fiát. Mivel a nép tisztelte őket, ezért ügyesen befolyásolták 
a tömeget. Rávették, felbujtották, fanatizálták a sokaságot, hogy 
ordítozzák nagypénteken: „Feszíttessék meg”! 

A farizeusok elhíresztelték, hogy Jézus az ördöggel cimbo-
rál. „Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.” (Máté 9,34.) 
Mivel úgy hitték, Jézus az Isten és a nép ellensége, ezért hallga-
tóztak és leselkedtek utána (Máté 15,12.), zúgolódtak ellene 
(Lukács 5,30.) Nyomozódtak utána (Lukács 6,7.), és figyelték 
vagy figyeltették (Lukács 11,38). Meghallgatták a tanításait és 

                                                 
8 Stauffer: Jézus, 71. 
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kicsúfolták. (Lukács 16,14.) Fegyveres „szolgákat küldtek a farize-
usok és főpapok, hogy fogják meg Őt”. (János 7,32.) Ellenakciót in-
dítottak az Úrnak Felkentje ellen. Megparancsolták, „hogy ha va-
laki megtudja, hogy hol van, jelentse meg, hogy Őt megfogják”. (János 
11,57.) A Gecsemánéban elfogott és megkötözött Üdvözítőt 
egyhangúan halálra ítéli a Nagytanács. „Olyan emberek is el-
marasztalták az istenkáromlót, mint Gamáliel. Tárzusi Saulnak 
még nem lehetett szavazati joga…”9 

Isten Bárányának keresztre verése és feltámadása majd 
mennybemenetele után ugyanezt a gondolatot viszik tovább a 
farizeusok. Még a keresztyénné lett zsidó farizeusok némelyike 
is fontosabbnak látja Mózes törvényeit, mint Jézusnak ingyen 
való bocsánatát, „mondván, hogy körül kell metélni őket, (pogá-
nyokból lett keresztyéneket) és megparancsolni, hogy a Mózes tör-
vényét megtartsák”. (Cselekedetek 15,5.) Pál apostol a megtérése 
után gyakran emlegeti, hogy farizeus volt, üldözte az egyházat, 
szemben állott Krisztussal, küzdött ellene. „Ki előbb istenkár-
omló, üldöző és erőszakos voltam, de könyörült rajtam, mert tudatla-
nul cselekedtem hitetlenségben”. (I Timóteus 1,13.) Mindezek alap-
ján biztosra vesszük, hogy a farizeusok között a legbuzgóbb if-
jat Jézus ellen, Jézus perében fölhasználta a Szanhedrin. 

Jézus és Pál „testben és lélekben” való találkozásáról, 30-33. 
között két helyen olvashatunk. „Nem vagyok-é apostol? Nem va-
gyok-é szabad? Nem láttam-e Jézus Krisztust, a mi Urunkat? ...” (I 
Korintus 9,1.) „Azért mi ezen túl, senkit sem ismerünk test szerint, 
de már többé nem ismerjük. Azért ha valaki Krisztusban van, új te-
remtés az.” „Nem vagyok-é apostol, nincs-é jogunk arra, hogy felesé-
günket magunkkal vigyük?” 

A Kajafás főpap elnökletével vezetett Nagytanács a papi fe- 
jedelmekkel együtt annyira megbíztak Saulban, hogy igen fon- 

                                                 
9 Stauffer: Jézus, 86. 
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tos feladatokat adnak neki. Miután kikérdezték, megvizsgálták, 
kipróbálták és tökéletesen meggyőződtek álláspontja és képes-
ségei felől, megállapították róla, hogy alkalmas a Szanhedrin ál-
tal kitűzött feladatok megoldására. A köztük töltött tanuló és 
gyakorló évek alatt ismerték meg és ellenőrizték dolgait. Kép-
zett, testileg-lelkileg alkalmas „rámenős”, elszánt, megbízható 
típus. A főpap és az egész Nagytanács egyaránt azonosképpen 
gondolkozik és vélekedik róla. Saul tehát maga mögött tudta a 
Szanhedrin erkölcsi, vallási, politikai tekintélyét és befolyását. 

Kajafás főpap és a Nagytanács egyhangú döntése folytán 
Saul, aki ősi farizeusi zsidó család sarja, 33-tól tekintélyes sze-
repeket kap a jeruzsálemi „nazarénusok” üldözésében. Azt ta-
nulta és vallotta, hogy a törvény megszegése halálos bűn. A 
megfeszített gonosztévőt messiásként tisztelni egyenlő Izrael 
Szentjének a káromlásával. Saul irgalmatlanul és szent meggyő-
ződéssel pusztította Krisztus anyaszentegyházát.  

A kegyetlen üldözés miatt Jeruzsálemből elszéledtek a ke-
resztyének. Saulus még inkább feldühödött, amikor rádöbbent, 
hogy a Jeruzsálemből kiszorított keresztyének tovább vitték az 
evangéliumot, Krisztus igéje messze földre kiterjedt. Ezért leve-
leket kért a főpapoktól, hogy kísérettel Damaszkuszba utazhas-
son, ahol erősebb keresztyén gyülekezet volt, és ott összefog-
dossa őket. (Cselekedetek 8,3., 9,1 és következők, 22,4. Galata 
1,13. 23. I Korintus 15,9. Filippi 3,6. I Timóteus 1,13.) 

Tévelygésére így emlékezik vissza: „és ezt a tudományt üldöz-
tem mindhalálig, megkötözvén és tömlöcbe vetvén mind férfiakat, 
mind asszonyokat”. (Cselekedetek 22,4.) „És bizonyára elvégeztem 
volt magamban, hogy ama Názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges 
dolgot kell cselekednem. Mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben. És a 
szentek közül én sokat börtönbe vetettem, a főpapoktól való meghatal-
mazást megnyervén. Sőt, mikor megölettek, szavazatommal hozzájá- 
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rultam. És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket, káromlásra 
kényszerítettem és felettébb dühösködvén ellenük, kergettem mind az 
idegen városokig is.” (Cselekedetek 26,9-11.) 

István megkövezése 

Krisztus mennybemenetele után egy évvel, tehát 34.-ben 
történt István megkövezése. Saul neve itt fordul elő a Bibliában 
először. Kajafás főpap elnökletével, a Szanhedrin kihallgatja Ist-
vánt. A Nagytanács éppen annyira elszánt, mint István diakó-
nus (Cselekedetek 6,8-15 és következők). A vád az, hogy István 
a zsinagógákban hirdette az evangéliumot, s eljutott Ciliciába 
is, ahol az „igazhitű” zsidók vitázni kezdtek vele. Jogosan felté-
telezhető, hogy Pál ciliciai lévén, ugyancsak vitatkozott István-
nal. „De nem állhattak ellene a bölcsességben és a Léleknek, mely által 
szólott.” (Cselekedetek 6,10.) Ezért hamis tanúkat kerítettek, 
akik káromlással vádolták a szent hely és törvény ellen. A Szan-
hedrin elé vonszolták, halálra ítélték. (Cselekedetek 6,8-12.) 

Saulus ellenőrzi a kivégzést. A hóhérok reá bízták ruháju-
kat, hogy őrizze. A kövezést Deuterunomium 17,7. alapján haj-
tották végre. „A tanuk keze legyen első rajta, hogy megöletessék, és 
azután mind az egész nép keze…” Saulus még elég fiatal, ezért „fel-
sőruhájukat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le”, mert bíztak 
benne. (Cselekedetek 7,58.) Ellenőrzi és vezetheti a kivégzést, 
amit Cselekedetek 8,3. alapján mondhatunk: „Saulus pedig pusz-
tította az anyaszentegyházat, házról házra járva…” Beleszólt és ja-
vasolta István megkövezését. (Cselekedetek 22,20.) Korban még 
fiatal, de tekintélyben már érett, ezért kicsit távolabb állott a ki-
végzéstől. Lukács, a történész a neaniskos (= ifjú, szolga) görög 
szó helyett s neanias (= ifjú ember, 24 és 40 év között) kifejezést 
használja. (Cselekedetek 7,58.) Minden bizonnyal már mint ül-
nök vett részt a Szanhedrin tanácskozásain. 
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A megkövezési szándékról János evangélista is beszél. 
(10,22.) Jeruzsálemben 31 decemberében nyolc napig tartották a 
templomszentelési ünnepet, amelyen Jézus megjelent és a Szan-
hedrin tagjai ott helyben meg akarták kövezni. „Számos jel szól 
amellett, hogy már repültek a kövek Jézus felé, amikor elmene-
kült a vakbuzgó Tóra követők elől.”10 

Saulus a Nagytanács megbízottjaként vett részt a kövezésen, 
és a vér szagától még jobban megvadult. „Maga Saul itt már te-
kintélyes tagja a farizeusi közösségnek és ezzel Izrael vezetőinek. 
Erre utal az is, hogy rögtön a következendőkben már úgy van 
említve, mint aki önálló hatáskörrel dolgozik.”11 Semmiképpen 
nem lehetett fiatalabb 30 évesnél, esetleg több. Pál később nagyon 
bánkódik a vérengzése miatt. „Mert én vagyok a legkisebb az apos-
tolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert 
háborgattam az Istennek anyaszentegyházát.” (I Korintus 15,9.) „Buz-
góság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekinteté-
ben feddhetetlen voltam.” (Filippi 3,6. Galata 1,13.) 

István megkövezésekor, 34-ben tudja, hogy mit csinál. Túl 
volt a gyermekkoron, 30 éves fejjel a férfikorba lehetett számí-
tani.12 Egy fiatal férfi tud ilyen erőszakosan heveskedni és dü-
höngeni. Az idősebbek nyugodtabb fölénnyel látják az életet és 
halált. Pál fiatalságában fényesen ragyog fel Isten kegyelme, 
„hogy ezt a szörnyeteget dühöngésének tetőpontján egy pillanat alatt 
megfékezze s a nyomorult gyilkost, aki bűnösségében már csak nem a 
pokolba süllyedt, így fölmagasztalja.”13 

A 411-412. évekből való Szír Martírológia szerint István 
megkövezése december 26-án történt. Ogg szerint (Chronology 

                                                 
10 Stauffer: Jézus, 69. 
11 Varga: Apostolok Cselekedetei. 
12 Kálvin: Apostolok Cselekedetei, 7,58. 
13 Kálvin: Apostolok Cselekedetei. 
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of Paulus) nem 34-ben, hanem 36-ban volt, mert 36-ban váltot-
ták le Pilátust, és a helyébe lépő prokurátor megérkezéséig 
használták fel az intervallumot engedély nélküli kivégzésre. 
Oggnak ez a jó szándékú megmagyarázása felesleges, mert pél-
dául ‒ amint láttuk ‒ 31 decemberében Jézust a templomban 
akarták megkövezni. Ha zsidót végeztek ki, abból nem csinál-
tak nagy ügyet az impérium Romanum hivatalosai. Továbbá le-
hetetlen dolog, hogy a rómaiak rövid időre is prokurátor nélkül 
hagytak volna egy provinciát. Végül, amiért Lukács történész 
hallgat a kivégzési engedélyről, azért is lehet, mert előzőleg Pi-
látustól megnyerték azt. A Cselekedetek Könyve fókuszában 
nem Pilátus és engedélye, nem a Szanhedrin elnöke, tagjai vagy 
eljárása áll, hanem az István diakónusban munkálkodó Atya-
Fiú-Szentlélek Istenhez való hűség.  

A törvénymegtartó farizeus Saul annyira fanatikusan tör-
vényt tisztelő, hogy Jézus üldözésében kész a sadduceus főpa-
pok rendelkezésére állani. A rabbinusi életről, törvényről és 
szolgálatról főleg Saulusra vonatkoztatva Schrenk ír.14 A böl-
csek törvényét alaposan megtanulták és cselekedték. Ez volt 
minden, a Tóra-stúdium az üdvösség alapja. Az optimista zsi-
nagógai vélemény szerint az ember önmagában is képes a tör-
vényt maradéktalanul megtartani. Saulus szívesen használt ki-
fejezése: én népem. „Sok esztendő múlva pedig eljöttem, hogy az én 
népemnek alamizsnát hozzak és áldozatokat… kényszeríttettem a csá-
szárra apellálni, nem mintha az én népem ellen volna valami vádam.” 
(Cselekedetek 24,17. 28,19.) A kifejezés tehát nemcsak szárma-
zását jelöli, hanem vallási hovatartozását is.  

Jeruzsálemben való elfogatása után a Szanhedrin elé állítják, 
ahol törvénytelenül cselekszenek vele. A fiatalkorú ráhatások 
buggyannak ki belőle, amikor felkiált: „Megver az Isten téged, te 

                                                 
14 Studien zu Paulus, 9-45. 
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kimeszelt fal! És te leülsz engem a törvény szerint megítélni és tör-
vényellenesen parancsolod, hogy engem megverjenek?” (Cselekede-
tek 23,3.) Saulus megtanulta a törvényt, hogy „ne kövessetek el 
igazságtalanságot az ítéletben. Ne nézd a szegénynek személyét, se a 
hatalmas személyét ne becsüld. Igazságosan ítélj a te felebarátodnak”. 
(Levitikus 19,15.)  „Ne legyetek személyválogatók az ítéletben, kicsit 
úgy, mint nagyot hallgassatok ki…” (Deuterunomium 1,17.) Pál is-
merte a törvényt, a főpapnak is idézte, aki meghallgatás, valla-
tás nélkül büntetett. „Ekként a törvény a Krisztusra vezérlő meste-
rünké lett, hogy hitből igazuljunk meg.” (Galata 3,24.) „Mert a tör-
vény vége Krisztus, minden hívőnek igazságára.” (Róma 10,4.) Sau-
lus erre a hitre jutott el megtérése után! 

A Cselekedetek Könyvében többször találunk olyan esetet, 
amikor egyszerűen meglincseltek vagy halálra vertek valakit 
engedéllyel, vagy akár engedély nélkül is, ezért az eddigi ese-
mények sorát tovább vezetve marad az a konklúzió, hogy ez a 
szomorú esemény 34-ben történt. 

Miért üldözöl? 

Tibériusz császár idejében, amikor Poncius Pilátus volt Jú-
dea római prokurátora és Kajafás a Szanhedrin elnöke, Krisztus 
születése után 35-ben, kis csapat élén, 31 éves fiatal rabbi igyek-
szik Damaszkusz városa felé. „Felbőszült” a keresztyén mártí-
rok vérétől. „Fenyegetéstől és öldökléstől liheg az Úrnak tanítványai 
ellen”. (Cselekedetek 9,1-2.) Kezében a főpap írásbeli meghatal-
mazása, mögötte a Nagytanács ereje és tekintélye, mellette a 
templomi fegyveres kíséret. Szaporázza lépteit. Eddigi életét 
csupa siker jellemzi. A Krisztus ellen való harcban minden si-
került neki. Tekintélye, hírneve emelkedik. „Stabilitását” az Ist-
ván diakónus kivégzésénél tanúsított magatartása is erősítette. 
Nagy jövőt jósolnak neki, a jövendő fényes csillagát látják 
benne. Megtérése történetét kis változtatással Lukács történész 
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a Cselekedetek Könyvében három helyen is feljegyzi: 9,1-30. 
22,4-16. 26,9-18. Biztos, hogy nem téli időszakban indulhattak 
el. Már egészen közel járnak a városhoz, ahol nem Pál magya-
rázza Krisztust, hanem az Úr jelenti ki magát. Ragyogó nap-
fényben fürdenek. Újra átgondolja a keresztyének elfogásának 
precízen kidolgozott tervét, amikor nagy hirtelenséggel elébe 
állott Az, Akivel testben is találkozott, Aki után nyomozódott, 
Akiről jelentéseket adott a Nagytanácsnak, Akinek a tanítvá-
nyait tűzzel-vassal üldözte: Jézus Krisztus! 

Bizonyos, hogy a Megváltó szenvedése, kereszthalála, feltá-
madása, mennybemenetele és Saulus megtérése között megha-
tározott idő múlt el. (I Korintus 15,8.) Ő is buzdíthatta a sokasá-
got, hogy „feszíttessék meg”! Feltételezhető, hogy már Jézus ide-
jében is laktak Krisztust követők Damaszkuszban. (Máté 4,24-
25.) Első pünkösd napján Péter apostol tüzes prédikációját min-
den valószínűség szerint damaszkusziak is hallgatták, sokan 
megtértek. Ezek a keresztyének továbbra is a damaszkuszi zsi-
nagógához tartoztak. (Cselekedetek 9,2. 22,12.) 

Pál később azt írja a Galatákhoz (2,1.), hogy megtérése után 
14 évre ment fel Jeruzsálembe az apostoli zsinatra. Ha a zsinatot 
49-ben tartották, akkor megtérése csak 35-ben történhetett. Ogg 
szerint a feltámadás után legkésőbb három-négy esztendő 
múlva. Ezek szerint „Pál megtérése egészen biztosan nem lehetett 
később 35-nél és nem lehetett hamarabb 34-nél”.15 

Nagy fényesség támadt. A „pálfordulás” eseményét kizáró-
lag a Cselekedetek Könyvéből ismerhetjük meg. Azokat a tudo-
mányos hipotéziseket, amelyek a Bibliától és Isten Szentlelkétől 
függetlenül kísérlik megrajzolni, magyarázni a megtérését, fi-
gyelmen kívül hagyhatjuk. Az Igétől függetlenített feltevések 
szerint szerint, Saul megtérését biológiai és pszihologiai ténye- 

                                                 
15 Ogg: Chronology, 30. 
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Közeledett Damaszkuszhoz 

Csel. 9:3 
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zőkkel magyarázzák. Állítják, hogy megtérése bizonyos lelki 
diszpozíció, farizeusi elégedetlenség, István vértanú halálakor 
támadt belső megrendülés következménye. Jézus megjelenése 
csupán hallucináció, eksztatikus idegállapot eredménye. Az 
Igétől és Szentlélektől független tudósok azt a filozófiai tézist 
szeretnék bebizonyítani, hogy a legnagyobb apostol, Krisztus 
szolgája, életében az Atya-Fiú-Szentlélek Isten helyett, földi na-
turális tényezők domináltak. Damaszkusz közelében „nagy hir-
telenséggel fény sugározta őt körül” (Cselekedetek 9,3. 22,6.) A va-
kító jelenés, mennyei szó meghallására készítette elő, mert „a 
hit, hallásból van”. (Róma 10,17.) Ugyanez történt a többi apos-
tollal, Jánossal is, aki azt mondja el, „ami kezdettől fogva volt, amit 
hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel 
illettünk, az életnek igéjéről”. (I János 1,1.) A napnak fényességét 
meghaladó mennyei világosság megrémíti és „leesvén a földre, 
hallott szózatot… Mikor pedig nem láttam annak a világosságnak di-
csősége miatt, a velem valóktól kézen fogva vezettetve mentem Da-
maszkuszba.” Megvakult. (Cselekedetek 9,4. 8. 22,11.) 

Damaszkusz közelében „a vele utazó férfiak pedig némán álltak, 
hallva ugyan a szót, de senkit sem látva” – írja Lukács a Cselekedetek 
9,7-ben. Pál megtéréséről szóló második feljegyzésben ez talál-
ható: „Akik pedig velem voltak, a világosságot ugyan látták és megré-
mültek, de annak szavát, aki velem szólott, nem hallották.” (Cseleke-
detek 22,9.) A két elbeszélésben lényeget nem érintő különbség 
van. „És ő leesvén a földre, hallott szózatot, amely ezt mondja neki: 
Saul, Saul, miért kergetsz engem? És mondta: Kicsoda vagy, Uram? 
Az pedig mondta: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az 
ösztön ellen rugódoznod. Remegve és ámulva mondta: Uram, mit 
akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta neki: Kelj fel és menj 
be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned.” (Cse-
lekedetek 9,4-6.)  
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A Cselekedetek Könyve 9. és 22. részében feltalálható nü-
ánszbeli ellentéttel, némelyek azt próbálják igazolni, hogy Sau-
lus nem találkozott Jézussal. Lukács leírásai pontosan ennek el-
lenkezőjét bizonyítják, mert Pál mindig rendkívüli határozott-
sággal, a Krisztussal való találkozást mély élményével beszél a 
megtéréséről. Valóban látta a Föltámadottat, mint a többi tanít-
vány. Olyan rendkívüli módon jelent meg néki, mint Péternek, 
Jakabnak, a tizenkettőnek, azután több mint ötszáz atyafinak 
egyszerre, „akik közül a legtöbben mind máig élnek… Legutolszór 
pedig, mindenek közt, mint egy idétlennek, nekem is megjelent.” (I 
Korintus 15,4-8.) Krisztus állt előtte dicsőséges alakban. Az a Jé-
zus, Aki az Atya trónusán ül, de időnként a kiválasztottaknak 
is megmutatja magát, erejét és dicsőségét. A Feltámadott hébe-
rül vagy arámul kérdezte Saulust, vagyis olyan nyelven, ame-
lyen a földön járva a sokasághoz beszélt, amelyet a megszólítot-
tak megértettek. Varga Zsigmond úgy exegetálja és kommentálja 
ezt a pillanatot, hogy Isten hamarébb elkezdte munkáját Saulus-
ban, mint ahogy gondolta volna, vagy beismerte magának. Sau-
lus életét ‒ István megkövezése miatt is ‒ régóta kínos fájdalom 
gyötri. Olyan érzése volt, mintha késsel szúrtak volna bele. Minél 
inkább küzdött Jézus ellen, annál inkább fokozódott a fájdalma. 
Saulus belső vívódása valószínűleg István diakónus megkövezé-
sénél kezdődött. Ezt az idegtépő borzongást, félelmet, lelkiisme-
ret furdalást és minden vétkét Krisztus Damaszkusz közelében 
feloldozta! Megbocsátott! 

Sault fény vette körül. Égi szót hallott, még nem tudta, hogy 
kivel találkozott. Egyetlen kérdés fakad fel remegő szívéből és 
dadogó szájjal nyögte: „Kicsoda vagy, Uram?” (Cselekedetek 9,5.) 
Az Úr pontosan kijelenti magát. Hatalmáról tesz bizonyságot és 
a földön heverő ember bűneire emlékeztet. „Én vagyok Jézus, akit 
te kergetsz.” (Cselekedetek 9,6.) Ez a mondat Isten és ember viszo- 
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nyát mutatja. Mindenható hatalmas Jézust üldözi egy parányi te-
remtmény. Nem a kísérői a főbűnösök, hanem Saul.  

A Messiással való találkozás után nem tehet mást, minthogy 
alázatosan és legyőzötten engedelmeskedik. „Uram, mit akarsz, 
hogy cselekedjem?” (Cselekedetek 9,6.) Az Úr így válaszol neki: 
„Menj be a városba és majd megmondják neked, mit kell cselekedned.” 

Győzelmi mámorban mégis feszültségben indult, és meg-
verten érkezett a városba. Fölsegítették a földről, jártányi ereje 
sem volt. Megvakult. Olyan gyenge és nyomorult lett, hogy „ké-
zen fogva vezették be őt Damaszkuszba”. (Cselekedetek 9,8.) Rövi-
desen elérték a várost. Isten úgy döntött, hogy a város előtt ál-
lítsa meg a fenyegetéstől és öldökléstől lihegőt. A rendkívüli 
esemény után Júdás házában kapott szállást.  
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Miért üldözöl engem? 

Csel. 9:4. 

  



28 

 

 
 
 

Új élet 

Arábia, Damaszkusz 

Krisztus után 35-ben, a 31 éves, fiatal rabbi mozdulatlanul 
fekszik Damaszkusz városának Egyenes utcájában. Három 
napja nem lát, nem eszik, nem iszik. Három napig, mint Jónás a 
cethal gyomrában, vagy Jézus a sírban. (Cselekedetek 9,9.) Har-
madik napon Anániás tanítvány felkeresi az Úr parancsára. Bi-
zonyságot tesz Saulusnak Jézusról (Cselekedetek 9,17.), és kéz-
rátétel után visszanyeri szeme világát. (Cselekedetek 9,10. 18.) 
Ugyanebben a pillanatban beteljesedik Szentlélekkel. Egész éle-
tében sokkal döntőbb és fontosabb volt ez, mint a testi állapota, 
szemeinek meggyógyulása.  

Anániás damaszkuszi tanítvány, valószínűleg a keresztyén 
gyülekezet pásztora, vezető embere. Élő közössége van az élő Is-
tennel, Aki megjelentette neki, hogy Saul életében döntő fordulat 
következett be Jézus mellett. Ugyanúgy, mint hívő elődei, a pró-
féták, názáreti Mária és a tanítványok, megdöbben. Kételkedve 
fogadja az Igét! „Uram, sok embertől hallottam a férfi felől, mily sok 
bosszúsággal illette a Te szentjeidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma 
van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a Te nevedet segít-
ségül hívják.” (Cselekedetek 9,13-14.) „Tudod Te, hogy miért jött 
ez ide?” Azután csodálkozva elmegy, megtalálja Sault, és igehir-
detése, kézrátétele által egyszerre megkapja a gyógyulást. Az 
Egyenes utcában három nap után a Szentlélek keresztségében is 
részesül.  
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„Mi után beteljesedett Szentlélekkel” fölkelt és megkeresztelke-
dett. (Cselekedetek 9,18. 22,16.) Jézust Keresztelő János merí-
tette, keresztelte a Jordán vizében. (Máté 3,13-17. és parallel he-
lyek.) Filep az etióp, szerecsen főembert merítette vízbe megté-
résekor. (Cselekedetek 8,35-38.) Valószínűleg Saulust is beme-
rítették. Anániás megbátorítja: „Most annak okáért mit késedelme-
zel? Kelj föl és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül 
híván az Úrnak nevét.” (Cselekedetek 22,16.) 

A baptidzo igét többféle értelemben is fordíthatjuk, s az a kér-
dés, hogy itt melyik jelentését fogadjuk el. Ha Jézus vagy az etióp 
főember bemerítésére gondolunk, és figyelembe vesszük azt is, 
hogy a zsidóvá lett pogányokat (prozelitákat) bemerítéssel fo-
gadták zsinagógai közösségbe, akkor valószínűleg Saul megté-
rése után is így történt a szertartás. Az Abana folyó (II Királyok 
5,12.) hét ágban szelte át Damaszkuszt. A másik értelmezés, hogy 
meghintették. Saul a Szentlélek keresztségének és nem a víznek 
tulajdonít primer jelentőséget. „Hálákat adok az Istennek, hogy sen-
kit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispust és Gájust, hogy va-
laki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. Megkeresztel-
tem azonban Stefana háza népét is, ezen kívül nem tudom, hogy valaki 
mást kereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy 
kereszteljek, hanem, hogy az evangéliumot hirdessem.” (I Korintus 
1,14-17.) 

A Lélek- és vízkeresztség után Krisztus üldözőjéből Krisz-
tus hitvallója lett! (Cselekedetek 9,3. 22,6. 26,12. I Korintus 9,1. 
15,18. Galata 1,12. 15-16.) Az élő Jézus Damaszkusz közelében 
lemosta Saul bűneit, átformálta gondolkozását, életcélját, meg-
változtatta foglalkozását, baráti és vallásos körét, további élet-
útját, tanítását és szolgálatát! Ettől fogva életének jellemzője, lé-
nyege, inspirálója: Krisztus! „Mert én az Úrtól vettem, amit néktek 
előtökbe is adtam” – írja. (I Korintus 11,23.) 
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Nem a hellénista kultúra és filozófia, nem a júdeista tör-
vény, nem az akkori vallási csoportok és politikai törekvések 
változtatták meg, hanem: Solus Christus! „Élek pedig többé nem 
én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, 
az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta 
érettem.” (Galata 2,20.) Krisztusnak ereje mozgatta, Istennek 
transzcendentális hatalma! A Szentlélek különféle módon igé-
vel és csodák által is megerősítette a választottak hitét.  

Saulus néhány napig Damaszkuszban szolgált a gyülekezet-
ben. Földi törékeny cserépedényben, nyomorúságos testében 
hordozta a drága kincset, Jézust, „hogy az erőnek nagy volta Istené 
legyen”. (II Korintus 4,7.) Megtérése után „azonnal a zsinagógában 
prédikálta Krisztust, hogy Ő az Isten Fia”! (Cselekedetek 9,20.) Óri-
ási hatással volt a keresztyénekre, zsidókra, pogányokra és a kí-
sérőire, akik Jeruzsálemből Damaszkuszba jöttek vele. Ezzel a 
megdöbbentő hatással magyarázható, hogy Lukács történész je-
len időben mondja el a damaszkuszi csodát úgy, mintha szemé-
lyesen is ott lett volna. „Nagyon alázatosan, nagyon csendesen, min-
den kuriózumot kerülő hangnemben beszél az apostol, későbben a tör-
téntekről.”16 Mindezek summája, hogy Aki megjelent és cseleke-
dett Saulusban, az Jézus Krisztus volt, Isten népének feje és gaz-
dája az Üdvözítő! Isten népének a mennyei hatalmakkal van kö-
zössége. Krisztus maga, minden emberi módszer és közbenjárás 
nélkül győzi le a választottakat hangjával, erejével, fényével és 
dicsőségével. Akit gyalázatosan a Golgota keresztjére szögeztek, 
az feltámadott és megjelenik dicsőségesen! „Isten ereje nem földi 
hatalomban és nagyságban mutatkozik meg, hanem gyöngeségben.”17 

Krisztus után 35-ben tehát a 31 éves Saulus, miután megté-
résre jutott, néhány napig a damaszkuszi tanítványok körében 

                                                 
16 Varga: Cselekedetek, 62. 
17 Varga: Cselekedetek, 63. 



31 

 
 

tartózkodott, azután ment Arábiába. Megtérése után azonnal 
bizonyságot tesz és hirdeti, hogy Jézus a Krisztus. (Cselekede-
tek 9,20.) Először Damaszkuszban „teszi jóvá” azt, amit rosszul 
kezdett és rosszul folytatott. Azoknak prédikál, akik Jézus ül-
dözőjét látták benne, de útja másként fejeződött be, mint ahogy 
kigondolta. Megtérésekor egész életének célja megváltozott, 
megpecsételődött.  

Saulus felismerte, hogy Isten előtt nincs harmadik, „kö-
zépút”, csak az egyetlen út, ahogy Üdvözítőnk mondta: „Én va-
gyok az út, az igazság és az élet”. (János 14,6.) Saul nem bizonyta-
lankodik a Szanhedrin és keresztyének, farizeusok és sadduce-
usok, zsidók, rómaiak és görögök között. Nem próbál azono-
sulni, kiegyezni vagy megegyezni filozófiai rendszerekkel, hel-
lén vagy római kultúrával, hanem egyetlen döntéssel, habozás 
nélkül Krisztusban marad! Ha kell, Krisztusért fölszámolja 
azok barátságát, akikkel idáig együtt haladt, ha kell, Krisztusért 
örömmel elfogadja, vállalja az új testvéreket.  

A damaszkuszi zsinagóga közössége felocsúdik az ámulat-
tól, mert felismerik a „veszélyt” Saulusban. Ők sem alkudoz-
nak, hanem drasztikusan egyszer és mindenkorra „likvidálni” 
igyekeznek Krisztus új követőjét. Míg a főpapok kegyeit él-
vezte, addig a keresztyének menekültek előle. Most, amikor Jé-
zus nevében a keresztyének befogadják, a zsinagógák előjárói 
és a nép főpapjai kezdik üldözni. Saulus nem a saját igazságá-
hoz, Damaszkusz városához, a zsidó néphez ragaszkodott min-
den áron, hanem Jézushoz. A menekülés útját választotta. Igazi 
életének értelme, szolgálata, lehetőségei földi és mennyei világ-
távlatok csak most nyíltak meg előtte. Hiszi, hogy az Úrnak 
célja van vele és megtartja életét, ezért menekül. 

„Damaszkuszban Aretás király helytartója őriztette a damasz-
kusziak városát, akarván engem megfogni.” Aretás, a nabateusok 
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királya. A nabateusok Krisztus előtt 62-től Krisztus után 106-ig 
uralkodtak. Itt IV. Aretásról van szó, akinek damaszkuszi hiva-
talában helytartója működött. IV. Aretás Krisztus előtt 9-től 
Krisztus után 40-ig uralkodott, ezért Saul megtérése és damasz-
kuszi prédikációja csak Krisztus után 40-ig történhetett. „És az 
ablakon át kosárban bocsátottak le a kőfalon és megmenekültem a kezei 
közül.” (II Korintus 11,32-33.)  

Saulus 35 és 38 között Arábiában tartózkodott. „De mikor az 
Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva… 
hogy kijelentse az Ő Fiát énbennem, elmentem Arábiába…” (Galata 
1,15-17.) Oda, ahol Mózes és Illés is tartózkodott. Miért ment 
oda? Saulus erre a kérdésre azt válaszolja, azért, hogy Jézust 
hirdesse, amire kiválasztotta az Úr. Azért, hogy hitben erősöd-
jön, és további kijelentéseket kapjon. Jézus 40 napig tartózko-
dott a pusztában, hogy megkísértessék. (Máté 4,1-11. és parallel 
helyek.) Saulusnak szüksége van egy nyugodt, csendes helyre, 
ezért tartózkodott ott, ahol a törvény adatott. Ott győződik meg 
arról, hogy a törvény vége Krisztus. Arábiai tartózkodásáról 
hallgat Lukács. Pákozdy László szerint Saul nem a meditáció 
okáért kereste Arábiát, hanem a fizikai munkáért. Dolgozott 
Arábiában.18 Ezzel a véleménnyel szemben az igazság az, ami 
Krisztussal is történt, Aki 30 évig készült a szolgálatra, aminek 
kezdetén 40 napig a pusztában tartózkodott, hogy közösségben 
legyen az Úrral. A zsidó hagyományokból is következik a ko-
moly készülés.  

Saulus megtérése előtti életútja szerencsésnek látszott. Kar-
rierje felfelé ívelt. Biztosra vette, hogy kiírtja a Názáreti Jézus 
tanítványait úgy, ahogy csinálja. 

  

                                                 
18 Az Újszövetség teológiája, 17. 
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A kőfalon leeresztették 

Csel. 9:25. 
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A győztes Krisztussal való találkozás után gyökeresen meg-
változik. Az Úr így szólt hozzá: „Azért jelentem meg néked, hogy 
téged szolgává és bizonyossággá rendeljelek, úgy azokban, amiket lát-
tál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni.” (Cseleke-
detek 26,16.) Isten nem azonnal használhatja gyermekeit, ha-
nem rövidebb-hosszabb idő alatt fölkészíti őket. 

Megtérése után, Damaszkuszban Saul azokkal a zsidó veze-
tőkkel vitázik, akik őt segítségül várták a keresztyének ellen. 
Talán érzi, hogy érvei gyengék, ereje kevés, hitélménye nincs. 
Megöletését tervezik. Azt fenyegetik, aki bíróság elé akarta hur-
colni a damaszkuszi keresztyéneket, őt állítják vértörvényszék 
elé. A tanítványok melléállnak, hitben vállalják a minden tekin-
tetben való kockázatot. Átvirrasztott éjszaka után, a sötétség 
leple alatt, kosárban engedik le a város kőfalának ablakán. Are-
tás király emberei a város kapuiban lesik, de az Úr csodálatosan 
kimenti Damaszkuszból. 

A hold elbújt a felhők mögé. Nesztelen léptekkel lopakodott 
előre, köveken és bokrokon keresztül. Logikus lett volna, hogy 
visszatérjen Jeruzsálembe, ahonnan a főpapok levelével és a 
mellé rendelt férfiakkal távozott. Saulus a menekülést válasz-
totta. Ha vállalta, hogy kosárban leeresszék, pillanatnyilag nincs 
értelme, hogy szívében Krisztussal a főpapok elé álljon. A főpa-
pok elé, akik halálba küldték a Megváltót, és halálosan üldözik a 
keresztyéneket. Miért menne Jeruzsálembe a tanítványokhoz, 
akik Damaszkuszban is érthető bizalmatlansággal néztek reá? 
(Cselekedetek 9,13-14. 26.) Mit keressen közöttük, hiszen alig jött 
meg a szeme világa, és annyi kérdés kavarog benne? Nincs ért-
elme a jeruzsálemi útnak, mert a pszichológia törvénye szerint az 
„egérutat nyert” üldözött, bizonyos ideig „meghúzza magát”. 
Csendben elrejtőzik, hogy felejtsék. A zsidók nehezen léptek túl 
Saulus damaszkuszi prédikációján, és sohasem bocsátották meg 
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neki, hogy a legmegbízhatóbb emberük Jézus tanítványa lett. Is-
ten ítélete ez a főpapokon: az apostol eltűnt, így válaszolt az Úr 
azoknak, akik a „presztízsveszteség miatt” halálra keresték.  

Saulus nem azért utazott Jeruzsálembe, hogy fölkészüljön, 
hiszen az már megtörtént a pusztában. Átrendezi gondolatait, 
korrigálja eddigi teológiai álláspontját. Hiszen „hamis teológiai 
biztonsága romba dőlt”.19  Szükséges, hogy eddigi életcélja, élet-
stílusa Isten akarata szerint megváltozzék. A magányban át-
gondolja a törvény és evangélium, Mózes és Krisztus egymás-
hoz való viszonyát, kijelentést vár. A világ valamelyik „félreeső 
helyén” majd leülepednek gondolatai, megerősödik az Úrban. 
Eddig azt tanulta és tanította, hogy Jézus „minden istenkáromlás 
gyűjtő fogalma”,20 hogy Jézus Izrael legnagyobb ellensége, Akit 
a hivatalosak kivégeztettek. Ez a Jézus az, Akit a főpapok és a 
nép, zsidók és rómaiak leköpdöstek és fára szögeztek, ez a Jézus 
úgy jelent meg most előtte, mint Isten dicsőséges Fia, az egész 
kozmosz uralkodója. „Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsősé-
gére!” (Filippi 2,11.) 

Minden farizeusi bölcsesség romba dőlt benne. Eddigi teo-
lógiája megsemmisült és megfogant az új, biblikus teológia, ki-
csirázott, szárba szökkent az arábiai tartózkodásakor. Isten né-
pét nem a farizeusi Izraelben keresi tovább, hanem megtalálta 
a keresztyénekben, Krisztus anyaszentegyházában.  

Lukács azért nem foglalkozik a három évig tartó arábiai me-
ditációval, mert nem az a célja, hogy Saul biográfiáját tárja 
elénk, hanem a Cselekedetek Könyve egészének történelmi le-
írását adja. Az evangélium győzelmes eseményeit követi nyo-
mon. Dogmatikai, etikai, egészségügyi tételek helyett, törté-
nelmi dokumentumokról ír. 

                                                 
19 Varga: Cselekedetek, 62. 
20 Uo. 
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Ami Saullal Arábiában történt vertikálisan, azt Lukács nem 
tartja szükségesnek a horizontális síkra beilleszteni. Ha Saul 
bármit dolgozott, vagy az evangéliumot hirdette volna Arábiá-
ban, mint ahogy Pákozdy László gondolja, akkor Lukács ezt bi-
zonyosan megemlíti. A damaszkuszi találkozás után, mint 
„most született csecsemő”, a teológiai tisztázódás és lelki feltöl-
tekezés idejét élte át Arábiában.  

Tibérius római császár 37. március 16-án történt halála után, 
Caligula 37 és 41 között ült a császári trónszékben. Poncius Pi-
látus prokurátor hiába engedélyezte Jézus megöletését, hogy 
megmentse „amicus caesari”, a „császár barátja” címét (János 
19,12.), tíz éves helytartóság után elveszti a császár kegyeit, és a 
hagyomány szerint 36-ban öngyilkos lett, Marcellus váltotta fel 
36-ban. Marcellus majd Vitellius egy évig sem helytartóskod-
nak. Vitellius 37. április 19-én érkezik Jeruzsálembe. Caligula 
császár 37-ben Marullust nevezi ki Júdea helytartójául. (37-41) 

Poncius Pilátussal együtt Kajafás főpap (18-36) is bukott, a 
Szanhedrin elnöke Jonathán főpap lett, aki 36 és 47 között viselte 
a díszes, de kockázatos és hálátlan főpapi méltóságot. A politikai 
és vallási korszakváltás idején Saulus Arábiában tartózkodott, 
ahová megtérése után 35-ben érkezett. Háromévi csöndes ma-
gány után visszatért Damaszkuszba. 34 éves. (Galata 1,18.)  

Jeruzsálemi látogatás 

„De mikor Istennek tetszett… elmentem Arábiába. Azután három 
esztendő múlva, fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert meglátogassam 
és nála maradtam tizenöt napig.” (Galata 1,15-18.) Az a szándéka, 
hogy útközben megálljon a hellénista zsinagógákban, Jeruzsá-
lemben is, ahol három évvel azelőtt István diakónus prédikált. 
Vezekelt? Szerettte volna valahogy jóvátenni a gyilkosságot? Va-
lószínűleg ilyen gondolatok is vezették. Mindenesetre, a jeruzsá-
lemi zsidók három év után is azonnal felismerték a „renegátot”, 
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és gonosz terveket szőttek ellene. Pál egyelőre Péterrel és Jakab-
bal beszélt. (Cselekedetek 9,26. Galata 1:18-19.) Hiába tárgyalt a 
„fő-fő” apostolokkal, a jeruzsálemi keresztyének kételkedve fo-
gadták. Három éve semmit nem hallottak felőle, de a jeruzsálemi 
keresztyének három év után is emlékeztek a főinkvizítorra. 

Saulus jeruzsálemi útjának az a célja, hogy beilleszkedjék a 
keresztyén gyülekezetbe és munkáját koordinálja a többi aposto-
lokéval. Galata 1,18 és Cselekedetek 9,26-27 között bizonyos elté-
rés látszik; Saulus személyes vallomása és Lukács történész fel-
jegyzése mintha nem fednék egymást. „Mikor pedig Saulus Jeru-
zsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan 
féltek tőle, nem hitték, hogy ő tanítvány.” (Cselekedetek 9,26.) Az-
után „… fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert meglátogassam és nála 
maradtam 15 napig. (Galata 1,18.) Varga Zsigmond ezt a különb-
séget úgy magyarázza, hogy a jeruzsálemi látogatás a damasz-
kuszi és arábiai évek után történt. Thompson’s Bibel szerint is Pál 
megtérése után ez volt a sorrend: Damaszkusz – Arábia – Da-
maszkusz – Jeruzsálem.  

A Szentírás nem mond ellent önmagának. Saul vallomása és 
Lukács feljegyzése között nincs különbség. Csupán arról van szó, 
hogy Saulus másként látta és értelmezte önmagát, az apostolokat 
és keresztyéneket, mint ahogy a jeruzsálemi keresztyének és 
zsidó farizeusok látták, értelmezték az apostolt. A jeruzsálemi 
keresztyének nehezen képzelték el, hogy Saulus már a Krisztus 
foglya, Krisztus helyett az egykori üldözőt látták benne. Viszont 
Saulust megerősítette az Úr abban, hogy ne a Szanhedrinbe akar-
jon „visszatalálni”, hanem Krisztus testébe, a keresztyén gyüle-
kezetbe illeszkedjék be. Azok közé, akik megtisztultak a kereszt-
fán kihullott drága vér által, és akikkel eggyé lett az Ige és Szent-
lélek közösségében! 
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Barnabás megbátorított 

„Barnabás azonban maga mellé vette őt, vitte az apostolokhoz, és 
elbeszélte nekik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és 
hogy Damaszkuszban Damaszkuszban nagy bátorsággal (Cselekede-
tek 9,27.) Saul közismert volt Jeruzsálemben. Úgy beszéltek 
róla, mint szívós, fondorlatos, erőszakos és buzgó farizeusról. 
Krisztus megkönyörült rajta és megváltoztatta, de ez „kevés” 
olyan gyülekezetben, ahol gyanakszanak. Krisztus ereje és 
műve „hiányos garancia” a kételkedő hívőknek. (Cselekedetek 
9,27.) Saul közismert volt Jeruzsálemben. Úgy beszéltek róla, 
mint szívós, fondorlatos, erőszakos és buzgó farizeusról. Krisz-
tus megkönyörült rajta és megváltoztatta, de ez „kevés” olyan 
gyülekezetben, ahol gyanakszanak– Hátha ilyen ravaszul kíván 
részt venni a gyülekezetben? Hátha alattomos szándékkal ke-
resi a testvér szíveket, hogy „mindent” kipuhatoljon?  

Barnabás azonban maga mellé vette őt. Mivel magyarázható 
a döntése? – Azzal, hogy Barnabás tudott Saul megtéréséről és 
damaszkuszi bizonyságtételéről. Döntésének azonban mélyebb 
oka is volt. Neki ugyanis kijelentette a Szentlélek, mint Anani-
ásnak Damaszkuszban, hogy Saulus az Úrnak választott edé-
nye. A jeruzsálemi gyülekezet még nem kapott ilyen kijelentést, 
pedig „sok bárány van az egyházon kívül és sok farkas az egyházon 
belül”. (Kálvin)  

Barnabás, valamikor József nevezetű, lévitaszármazású, 
gazdag kereskedő volt Cipruson. Megtért. Nem a pénze, hanem 
a Jézusban való hite által fogadták be a keresztyének. Új nevét 
valószínűleg megtérésekor kapta. Ki és bejáratos volt a gyüle-
kezetben. (=Vigasztalás fia) Nomen est omen.  Név a sors. A 
bibliai nevek személyiséget is jellemeznek. (Mózes = vízből hú-
zott, Jákób = csaló, Izrael = Isten harcosa, Illés = Jehova az Isten, 
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stb.) - Epilambanomai = társul fogad, pártfogol. Miután Barna-
bás maga mellé vette Saulust, a testvérek is befogadták őt. Bar-
nabással együtt ki és bejáratos a gyülekezetben, „nagy bátorság-
gal tanítván az Úr Jézusnak nevében, beszél, sőt vetekedik a görög zsi-
dókkal”. (Cselekedetek 9,29.)  

Saul hitvallása, tanítása és munkája ellenállást váltott ki. 
Mint élete során annyiszor, nem fogadja be a diaszpórabeli zsi-
dóság. „Azok pedig igyekeztek őt megölni.” (Cselekedetek 9,29.) 
Három évvel ezelőtt még István prédikált ezen a helyen, ahol 
most Saul hirdeti Krisztust. Az indulatok azóta sem változtak 
és hajszát indítanak a keresztyén Saul ellen. Nincs leírva világo-
san, hogy Saul a keresztyén gyülekezetben, a hellenista zsina-
gógában, vagy a Salamon tornácában hirdette Krisztust? Parre-
sia (=nyilvánosan) szó, nem a gyülekezet rendjében, összefüg-
gően elmondott előadást vagy prédikációt jelenti, hanem a sze-
mélyes hit megvallását kötetlen formában. Lukács, a hellénista 
gyülekezetek számát sem jegyzi fel. Úgy értelmezhető, hogy 
többen voltak és közülük három – négy értelmesebb férfi na-
ponként vitatkozott Saullal.  

Mivel a zsidók kifogytak a bibliai és teológiai érvekből, mert 
lelkileg – szellemileg vereséget szenvedtek, elhatározták, hogy 
megölik. Az atyafiak kimentették, vagyis a fő-fő apostolok. 
Pontos számuk ismeretlen, de hogy név szerint kik lehettek, ezt 
Galata 1,19-ből sejtjük. Míg Péternél lakott 15 napig, „az aposto-
lok közül mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr atyjafiát,” – 
írja.  

Az apostolok Isten akaratából küldik tovább társukat Jeru-
zsálemből. Ugyanis ott tartózkodása idején, templomi imád-
sága alatt, lélekben elragadtatott. „És láttam Őt, Aki ezt mondta 
nekem: Siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem veszik be a te 
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bizonyságtételedet én felőlem. És én mondtam: Uram, ők maguk tud-
ják, hogy én tömlöcbe vetettem, és vertem zsinagógánként azokat, akik 
hisznek Tebenned. És amikor ama Te mártírodnak, Istvánnak vére ki-
ontatott, én is ott álltam és helyeseltem az ő megöletését és őriztem 
azoknak köntösét, akik őt megölték. És mondta nekem: Eredj el, mert 
én téged messze küldelek a pogányok közé.” (Cselekedetek 22,17-21.)  

A látomás után azonnal elhagyja Jeruzsálemet. Egész életét 
jellemzi ez a szó: azonnal. „Azonnal prédikált, siess Jeruzsálem-
ből… Azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel.” (Cselekedetek 
9:20, 22,18. Galata 1,16.) A látomás az ószövetségi próféták ví-
ziói, ihletései, elragadtatásai szerint történt. Saul 38.-ban el-
hagyta Jeruzsálemet, és 34 éves.  

Tárzusba tért haza. A történteket „megtudván azonban az 
atyafiak, levitték őt Cézáreába, és elküldték őt Tárzusba” (Cselekede-
tek 9:30.) Cézáreáig elkísérték, onnan valószínűleg tengeren 
utazott szülővárosába Tarzusba. Még nem jött el az a pillanat, 
hogy teljes életével, erejével, idejével az evangéliumot szolgálja. 
„Hogy Tarzusba ment, kétség kívül azzal a szándékkal tette, hogy ha-
zájában valami megbecsülésben és tekintélyben lesz része, ahol a neve 
már ismeretes volt. De az atyafiak elkísérték, hogy a cselvetéstől meg-
mentsék.” (Kálvin: Cselekedetek 237. o.) – „Először Damaszkusz-
belieknek és Jeruzsálembelieknek, majd Júdeának egész tartományában 
és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg 
az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén.” (Csele-
kedetek 26,20.) Tehát míg Jeruzsálemből Cézáreán át Tárzusba 
jutott, a közbeeső helyeken is prédikált.  

Némely kutatók szerint Saul nem foglalkozott Tárzusban az 
evangélium hirdetésével, csupán otthoni dolgaival. Ennek a fel-
tevésnek ellene mond az, hogy Saul már Damaszkuszban, aztán 
Jeruzsálemben is prédikált. Csatlakozott a keresztyénekhez és 
Jeruzsálemtől Damaszkuszig hirdette az evangéliumot. Messze 
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földön olyan híre támadt szolgálatainak, hogy később Barnabás 
érte megy Tárzusba. Állítják, hogy Tárzusba családi okok miatt 
tért vissza, amire éppen a házasságról való tanításaiból követ-
keztetnek. Isten törvénye szerint a zsidóknál általános volt a há-
zasság, még több feleséggel is és rendkívüli a nőtlenség. Saul 
megnősült és 38-ban azért tért vissza Tárzusba. Aztán megöz-
vegyült. A családi fészek kiürült, és mert vérségi szál már nem 
köti a városhoz, ezért szívesen fogadja Barnabás meghívását.  

Pollock (The Apostle Paul) szerint is Saulus megözvegyült, 
de azt is feltételezi, hogy felesége haláláig tőle szenvedett a meg-
térése miatt. Ezért ajánlja inkább a nőtlenséget és hajadonságot. 
mint a házasságot. (I Korintus 7,7-8.) - Saul házaséletére abból 
következtetnek, hogy kitűnő, részletes, mintegy tapasztalatból 
eredő keresztyéntanítást ad a házasságról. Úgy beszél róla, mint 
Istentől rendelt jó dologról, mint aki ismeri a házasság intimitá-
sát, de már nem él a házasság kötelékében, és csak Krisztus visz-
szajövetelére koncentrál. Saul házaséletét I Korintus 9,5. alapján 
próbálják megállapítani: „Nincsen-e arra jogunk, hogy keresztyén fe-
leségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is?” 

Saul öt évig 38.-43. között lakott Tárzusban és 39 éves.  

Szír Antiókiában 

„Elment pedig Barnabás Tázrusba, hogy felkeresse Saulust és rá-
találván, elvitte őt Antiókiába. És történt, hogy ők egy egész eszten-
deig forgolódtak a gyülekezetben…” (Cselekedetek 11,25-26.) Ez az 
Antiókia Szíriában található és Krisztus előtt 300.-ban épült. A 
római birodalom egyik legnagyobb városa Krisztus előtt 65-ben 
lett a Szír provincia fővárosa. Lakossága 500.000.  

Saulus tárzusi éveit Barnabás szakítja félbe, aki ide az anti-
ókiai gyülekezetbe hívja munkatársnak. Jeruzsálemben ismer-
kedett meg Saullal, és Barnabás döntött Saul mellett, nem pedig 
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… élek többé a Krisztusban 

Galata 2:30 
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fordítva. Valószínűen Barnabást a jeruzsálemi apostolok küld-
ték Antiókiába, mivel tudtak az ottani nagy keresztyénébredés-
ről. (Cselekedetek 11,1.)  

Mikor Barnabás 43-ban Antiókiába érkezett, úgy ítélte, hogy 
ezen az exponált helyen, a Szentlélek erejével megáldott és tu-
dományban képzett munkatársra van szüksége. Ezért megy 
Saul után Tárzusba. Barnabás tanítvány hittel és Szentlélekkel 
teljes férfiú volt és az Úr indította arra, hogy Sault válassza 
maga mellé. Öt éves tárzusi „magány” után 43 nyarán elfogadja 
Barnabás meghívását és 39 évesen Antiókiába mentek. Ebben 
az időszakban Antiókia az akkori világ egyik legnagyobb és 
leggazdagabb városa volt. Saul és Barnabás egy évig dolgoztak 
itt együtt. Ez idő alatt az Úr megmutatta Barnabásnak, hogy 
Saul vezető egyéniség. Barnabás a másod szolgálatot is vállalja. 
A keresztyén gyülekezetben és pogányok között forgolódnak. 
Isten megáldotta őket. Sokan hitre jutottak, sokan pedig a ke-
resztyén hitben és tudományban megerősödtek. „A tanítványo-
kat először Antiókiában nevezték keresztyéneknek.” (Cselekedetek 
11,26.) Háromszor fordul elő a Szentírásban a keresztyén szó. 
Az elnevezés azt jelenti: Christianus, Krisztust követő; valószí-
nűleg Saul szolgálata és tanítása nyomán gyökerezett meg..  

Saul és Barnabás együtt misszionáltak, tanítottak, hitben 
erősítettek és a gyülekezet mindenféle ügyét intézték. Az anti-
ókiai gyülekezet kvalitatíve és kvantitatíve gyarapodott. Ez a 
tény, döntő befolyású lett a többi gyülekezet életében. Itt volt az 
első pogányokból lett keresztyén közösség. Antiókia lett és ma-
radt Saul lelki otthona és missziói bázisa. Egy éven át 43 őszétől 
44 őszéig munkálkodtak itt.  

„Ez időtájban pedig mentek Jeruzsálemből Antiókiába próféták. 
Felkelvén pedig egy azok közül, név szerint Agabus, és megjelentette 
a Lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz, ami meg 
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is történt Claudius császár idejében. A tanítványok pedig elhatároz-
ták, hogy a szerint, amint kinek - kinek közöttük módjában áll, külde-
nek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak, amit meg is cse-
lekedtek, elküldve a vénekhez Barnabás és Saulus keze által.” (Csele-
kedetek 11,27-30.) „Két dolgot kell itt megjegyeznünk: hogy az 
Antiókiában lakó, elismerten becsületes embereket választottak 
ki… Azután, hogy a küldeményt a vénekhez irányították…”21 

A Biblia szerint, Lukács történész írása alapján ez az éhség 
Heródes Agrippa I. idejében támadt, aki Krisztus után 41 és 44 
között uralkodott. (Cselekedetek 12,20.) „Abban az időben pedig” 
(Cselekedetek 12,1.) „Kat ekeinon de ton kairon” pontatlan, hoz-
závetőleges idő meghatározás. Az előzményekre utal. Kérdés, 
hogy Saulék antiókiai tartózkodása alatt, vagy Jeruzsálembe ér-
kezésük után történt?22 Itt egy kronológiai problémával állunk 
szemben. Ramsay állítja, hogy Saulék az éhség ideje alatt Jeru-
zsálemben maradtak. Euzebius, Orosius és J. Flavius időadatai 
eltérnek egymástól. Ők valószínűleg nem a jeruzsálemi, hanem 
a római birodalmi éhség idejét rögzítették. Őket Júdea piciny 
tartománya nem érdekelte, viszont Lukács csak a júdeai éhség-
gel foglalkozik. Ogg szerint is az üldözés után indultak Saulék 
Jeruzsálembe. Megtérése óta ez volt a második jeruzsálemi lá-
togatása. Lukács itt azért szűkszavú, mert magánjellegű utazás-
nak tekinti. Palesztinában kb. 43.-ban kezdődött az éhség és 44.-
ben tetőzött. A 40 éves Saul, 44 őszén indult Barnabással föl Je-
ruzsálembe az adományokkal.  
  

                                                 
21 Kálvin: Cselekedetek, 292. 
22 Varga: Cselekedetek, 134. 
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Első missziói út 

Cipruson 

„Voltak pedig Antiókiában az ott lévő gyülekezetben némely pró-
féták és tanítók, Barnabás és Simeon, akit Nigernek hívtak és a cirénei 
Lucius és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt ne-
veltetett és Saulus. Mikor azért azok szolgáltak az Úrnak, és böjtöltek, 
mondta a Szentlélek: Válasszátok el nekem Barnabást és Saulust a 
munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor, miután böjtöltek és imád-
koztak és kezeiket rájuk vetették, elbocsátották őket.” (Cselekedetek 
13,1-3.) 

Isten Saulról való döntése nem változott. (Cselekedetek 
9,15.) Antiókiából indítja el gyermekét „a pogányok közé”. (Cse-
lekedetek 22,21.) A római császár Claudius, Júdea helytartója 
Arippa I, a főpap pedig Jonathán. „Ők annak okáért miután kibo-
csáttattak a Szentlélektől, lementek Szeleuciába, és onnét eleveztek 
Ciprusba.” (Cselekedetek 13,4.) Az Úr 46. esztendejében, Krisz-
tus után. Salamisban János is hozzájuk csatlakozott segítőtárs-
ként. (Cselekedetek 13,5.)  

Ciprus Barnabás tanítvány szülőhazája. Érkezésük után 
azonnal hirdetik az evangéliumot.23 Salamisból nyugati irány-
ban, Páfos felé haladtak. Útjuk veszélyes sziklák, kopár sivata-
gok között is vezetett. Biztos, hogy a közbeeső városok zsinagó-
gáiban is prédikáltak. Barnabás kitűnően ismerte a tájat és a kö-
rülményeket. (Lukács 13,6.) Takosba érkeztek, ami a sziget fő-
városa és prokurátori székhely. Sergius Paulus tiszttartó ezen a 

                                                 
23 Varga: Cselekedetek, 13, 5. 
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helyen lakott és kíváncsian hallgatta Saulékat. Megdöbbenve 
látja, hogy az apostol egy időre megvakította az ördöngös El-
imás (Barjesus) hamis prófétát, és a prokurátor hitre jutott. (Cse-
lekedetek 13,12.)  

Figyelemre méltó, hogy az első, név szerint feljegyzett, itt 
megtért személy neve: Sergius Paulus. Hogy a tiszttartó ne hú-
zódjék az evangélium befogadásától, Saul kihasználja a névro-
konságot. (Cselekedetek 13,9.) A Saulus nevet Pálra változtatja. 
Némely exegeta szerint Saul azért vette fel ettől fogva a Pál ne-
vet, mert a szolgálata nyomán megtért helytartó is ezt a nevet 
viselte. Szokásban volt a zsidóknál, hogy amikor pogányokkal 
tárgyaltak, olyan nevet használtak, amelyet a pogányok is meg-
értettek. Pál ~ Paulus a pusillus összevonásából „kicsi”-t je-
lent.24 – Saulus első missziói útjától kezdve Ciprustól datálva, a 
római nevét használja. Ez is jelzi, hogy a pogányok apostola lett! 

Plynius (História Naturális) foglalkozik Ciprussal és azono-
sítja Sergius Paulust a Cselekedetek 13,12.-ben olvasható sze-
méllyel. Tibérius és Claudius császárok idején Sergius Paulus 
volt a sziget helytartója. Julius Corbus 51-ben, Lucius Annius 
Bassus pedig 52-ben volt prokurátor a szigeten, ezért Sergius 
Paulus csak őket megelőzően lehetett hivatalban. E szerint Pá-
lék 46-ban érkeztek Ciprusba. És meddig időzhettek ott? A vé-
lemények igen eltérnek egymástól: két év és négy hónap. Két év 
és öt hónap. Két év és hat hónap. Három év és öt hónap. Négy-
öt év. Némelyek szerint tavasztól őszig.25 

Az biztos, hogy a Cselekedetek 13,14. nem tartalmaz pontos 
kronológiát. Salamisban legalább két zsinagóga volt, ezért há-
rom hetet is tölthettek ott. Plinius szerint Salamis és Pálos kö-
zött 15 említésre méltó város feküdt. Amennyiben 46 tavaszán 

                                                 
24 Káldy: Katolikus Biblia. 
25 Ogg: Chronology, 65. Részletesen felsorolja a véleményeket. 
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érkeztek Ciprusra, mert Pál nem szeretett télen hajózni, (Csele-
kedetek 21,27.), akkor valószínűleg 46 kora őszén hagyták el 
Ciprust, tovább menve Kisázsiába. Pál nem kívánt télen ha-
józni. Ezt az álláspontját bizonyítja II Timóteus 4,21: „Igyekezzél 
tél előtt eljönni.” Továbbá Titus 3,12: „Siess hozzám jönni Niká-
polyba, mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet.” Eszerint Pál és 
Barnabás a szezon vége előtt hajóztak Páfosból Pergába. Útjuk 
körülbelül három napot vett igénybe. A szempontokat és körül-
ményeket figyelembe véve azzal zárjuk a részt, hogy Páfostól 
46 augusztusában vettek búcsút, Pál 42 éves. 

Elhajózva pedig Páfosból, Pál és kísérői Pergába, Pámfiliá-
nak városába jutottak. János itt elszakadt tőlük, visszatért Jeru-
zsálembe. (Cselekedetek 13,13.) Lukács nem indokolja, hogy 
Márk–János miért szakadt el tőlük. Azzal magyarázható, hogy 
elégedetlen volt az első út eredményeivel. Kevesellte a neki ju-
tott szolgálatot. Úgy képzelte, hogy csak Ciprusig mennek, és 
onnan visszatérnek Antiókiába. Hiányolta a jeruzsálemi gyüle-
kezet hozzájárulását, megelégedését eddigi munkájukhoz. Mi-
vel rokona volt Barnabás, ezért féltékenykedett Pálra, akinek a 
tekintélye, vezető egyénisége egyre nyilvánosabb lett. Félt a he-
gyi utazás viszontagságaitól is.26 

Sem Pergában, sem az út további szakaszán érintett kisebb 
helyeken nem misszionáltak, a pisidiai Antiókiáig. Ezt onnan 
gondoljuk, hogy Lukács csak a 14,25-ben említi a szigeten végzett 
további missziói munkát, második pergai tartózkodásuk alkal-
mával. Utazásuk idején naponta 30-35 km-t hagytak maguk 
után.27 E szerint 46-ban nyolc nap alatt jutottak el Páfostól Per-
gáig. „Ők pedig Pergából tovább menve eljutottak Antiókiába, Pisidi-
ának városába.” (Cselekedetek 13,14.) 

                                                 
26 Varga: Cselekedetek, 27. 
27 Ogg: Chronology. 
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Ide 46. augusztus végén érkeztek. Már az első szombaton 
leültek a zsinagógában, részt vettek az istentiszteleten, aminek 
középpontjában a törvény és a próféták felolvasása állott. Eb-
ben a hellén zsinagógában arámra fordították a textust. A zsi-
nagóga vezetőjével Pál és Barnabás előző napon találkozhattak, 
mert engedélyt kaptak a szólásra. Szolgálatuk nyomán sok 
zsidó és prozelitus jutott el a Krisztusban való hitre.  

Az igével szemben megkeményedett zsidók azonban felbuj-
tották a város előjáróit, és az apostolokat elűzték a határukról is. 
(Cselekedetek 13,50.) A régebbi magyarázók Erasmussal együtt, 
kihagyták a 13,42-ben lévő „szombaton” idő meghatározását. 
Kálvin kételkedik abban, hogy a pogányok éppen szombatra tűz-
ték ki Pál meghallgatását.28 Pál bizonyosan a következő napokon 
is vallást tett a pogányoknak Jézusról, és összegyűlt szombaton 
majdnem az egész város. „Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, 
beteltek irigységgel és ellene mondtak azoknak, amiket Pál mondott” 
(Cselekedetek 13,44-45.) Több mint 10 napot töltöttek pisidiai 
Antiókiában, a környékbeli településeket is fölkereshették.  

Pálék „lábuknak porát lerázván ellenük, elmentek Ikóniumba”. 
(Cselekedetek 13,51.) Ikónium 35 km-re fekszik Antiókiától, 
maximum kétnapi gyalogtúra.29 Föllihegtek a Szultán-dag 
hegyre, s onnan a Listra felé vezető Via Neapolis római hadi-
kereskedelmi úton haladtak tovább és 46 novemberében elérték 
Ikóniumot. Sokáig tartózkodtak a városban. (Cselekedetek 
14,3.) Munkájukat nehézzé tette az, hogy „a városnak sokasága 
meghasonlott és némelyek a zsidók mellett, mások pedig az apostolok 
mellett voltak.” (Cselekedetek 14,4.) Addig maradtak ott, míg a 
zsidók felindították a sokaságot, hogy megkövezzék Pált. Ami-
kor ezt megtudták elsiettek Likaóniának városaiba. 

                                                 
28 Kálvin: Apostolok Cselekedetei. 
29 Ogg: Chronology, 6. 
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Megkövezték Pált 

Csel. 14:19. 
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Ikónium után az apostolok Listrában hirdették először az 
evangéliumot. Az Úr, Pál keze által meggyógyított egy sántát és 
a csoda láttán a listraiak úgy néztek rájuk és tisztelték őket, mint 
görög isteneket, áldozni akartak nekik. Pálnak nehezen sikerült 
lecsendesíteni a sokaságot, az egyik órában még istenként ünne-
pelték, a másik órában halálosan gyűlölték őket. Krisztus ellen 
harcoló zsidók már Pergában, Antiókiában és Ikóniumban is 
megfenyegették Pált, hogy a Jézus nevében többé ne szóljon. 
Nyomon követték Listrába, elfogták és megkövezték; ami elől 
Ikóniumból elfutottak, az bekövetkezett Listrában.  

A megkövezés Isten nevében, a Szanhedrin által előírt Tal-
mud-Misna traktátus szerint történt. Jogos kérdés, hogy történ-
hetett ez ilyen fényes nappal, a nyílt utcán a nevezetes római 
kolóniában?30 A kérdés föltehető, de a megkövezés ténye törté-
nelmi realitás, amire Pál apostol is visszaemlékezik. „Háromszor 
megostoroztak, egyszer megköveztek.” (II Korintus 11,25.) Az 
egyetlen megkövezés Listrában történt. Pált kivonszolták a vá-
roson kívül, azt gondolván, hogy meghalt, de a tanítványok kö-
rülállták, és a szent közösségben munkálkodó isteni erő által 
életre kelt. Még aznap visszatért a városba, „és másnap Barnabás-
sal elment Derbébe”. (Cselekedetek 14,20.)  

A megkövezésnek tanúja volt egy görög apának és hívő zsi-
dóasszonynak fia, Timóteus, aki Listrában született, ott élt. Va-
lószínűleg ez a szörnyű látvány olyan mély nyomott hagyott 
szívében, mint Saulusban István diakónus kivégzése. Timóteus 
történetét egyértelműen úgy ítélik meg az írásmagyarázók, 
hogy ebben az időben jutott a Krisztusban hitre. Pál 47. március 
végén, vagy április elején érkezett Listrába, és hat hét múlva, 
valamint a megkövezés után, május közepén távozott. 

                                                 
30 Varga: Cselekedetek, 69. 
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Listra után az első missziói út végállomása Derbe volt, 
amely Ikóniumtól 82 km-re fekszik. Lukács sokkal kevesebbet 
beszél Derbéről, mint a megelőző városokról. Csak annyit ír, 
hogy „hirdették az evangéliumot annak a városnak és sokakat tanít-
ványokká tettek”. (Cselekedetek 14,21.) Listrából Derbéig ha-
ladva is prédikáltak. Föltehetőleg 47 júliusában érkeztek a vá-
rosba és három hónapot töltöttek ott. Szeptemberben távoztak 
Gajus szülővárosából. Rövid úton haza térhettek volna Antióki-
ába, Szíria fővárosába, Pál azonban úgy határozott, hogy visz-
szafordul, és újra végiglátogatja a gyülekezeteket.  

Pálék az első missziói út végállomásáról „megtértek Listrába, 
Ikóniumba és Antiókiába, erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy 
maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nekünk az 
Isten országába bemennünk”. ( 14,21-22.) Derbéből visszafelé rövid 
időt töltöttek az érintett városokban. A gyülekezetek élére pres-
bitereket állítottak. Frig Antiókiát elhagyva a következő irány-
ban haladtak: „Pisidián átalmenvén, mentek Pámfiliába. És onnét el-
hajóztak Antiókiába, miután Pergában és Attáliában hirdették az igét, - 
ahonnét az Isten kegyelmére bízták volt őket arra a munkára, melyet el-
végeztek.” (Cselekedetek 14,24-26.) Ez a látogatás 47 késő nyarán 
és kora őszén történt. Az első missziói útjukat körülbelül 18 hó-
nap után 47 októberében befejezték. Pál 43 éves, mikor szír Anti-
ókia fővárosában ismét magukhoz ölelik őket a keresztyének. 

A jeruzsálemi zsinat 

A zsinat időpontjának pontos meghatározása sokféle aka-
dályba ütközik. Tény, hogy Cselekedetek 15,1-35. és Galata 2,1-
10-ig egyezően írják le az eseményeket. A zsinat idejének fölté-
telezése meglepően színes.31 Vannak, akik úgy gondolják, hogy 
az első missziói út előtt tartották, mivel azonban Péter apostol 

                                                 
31 Ogg: Chronology, 73-74. 



52 

 

is jelen volt rajta, tehát akkorra már kiszabadult Heródes börtö-
néből. Az első missziói út előtt való időpontot maga Pál is meg-
cáfolja Galata 1,21-ben. „Az után mentem Szíriának és Ciliciának 
tartományaiba.” Ha a gyűlést az első missziói út előtt tartották 
volna, akkor Pál a zsinat határozatait közli a szolgálata alatt 
megtért, alapított, meglátogatott gyülekezetekkel. Ugyanis a 
második missziói út idején így cselekedett. „És amint általmentek 
a városokon, meghagyták nékik, hogy tartsák meg a rendeléseket, me-
lyeket végeztek a Jeruzsálemben lévő apostolok és vének.” (Cseleke-
detek 16,4.) 

A zsinat időpontjának meghatározásánál figyelembe kell 
vennünk Péter apostolnak Kornélius századossal való találkozá-
sát is. I. Agrippa király uralma idején Cézáreában nem állomáso-
zott római haderő. Ezért Péter vagy 41 előtt, vagy 44 után talál-
kozhatott csak Kornéliussal, ugyanis Agrippa I. 41-44 között 
uralkodott, és vaskézzel üldözte a keresztyéneket. Ilyen szituáci-
óban nem volt tanácsos zsinatot tartani. Pál 44-ben az adomá-
nyokkal fölment ugyan Jeruzsálembe, de az antiókiai vének nem 
kérték arra, hogy valamilyen dogmatikai-etikai kérdést megbe-
széljen velük Jeruzsálemben, a városban lakók sem kértek Páltól 
ilyet. Akkortájt csak az adományokkal foglalkozott.  

Péter apostol, a Kornéliusra vonatkozó látomás után állott Pál 
mellé, fogadta el őt a pogányok apostolának. Ezért a jeruzsálemi 
zsinat csak az első missziói út végeztével, 47 után lehetett. Indo-
kolja ezt az időpontot az is, hogy Isten fölöttébb megáldotta Pál 
útját, sok keresztyén gyülekezet alakult a pogányok között, és a 
felvetődött problémákkal zsinat kényszerült foglalkozni. A zsi-
natról készült köszöntő levél is ezt bizonyítja: „Az apostolok, a 
vének és az atyafiak az Antiókiában, Szíriában és Ciliciában lévő, a 
pogányok közül való atyafiaknak üdvözlet!” (Cselekedetek 15,23.) A 
felsorolt helyeken már éltek pogányokból lett keresztyének, 
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ezért sem tarthattak zsinatot az első missziói út előtt. Föltétele-
zik azt is, hogy az éhező keresztyének részére összegyűjtött 
adományokat Pál az első és második missziói út között adta át. 
Ugyanakkor tartották az apostoli zsinatot is. Az éhség azonban 
nem lehetett ilyen későn. A jeruzsálemi zsinatot pedig 48-ban 
tartották. Pálék téli időszakban utaztak a zsinatra. Jó időszak-
ban a tengeren hajóztak volna.32 

Pál Antiókiából gyalogolt Jeruzsálembe. Útközben meg-
megpihent, tanított a keresztyén gyülekezetekben. (Cselekede-
tek 15,3.) Mire fölért Jeruzsálembe, a zsinatra, már tekintélyes 
vezetőként emlegetik, aki gyülekezeteket tanácsol, irányít, és 
személyi kérdésekben dönt. Ez a tény is megerősíti, hogy a je-
ruzsálemi zsinatot az első missziói út befejeztével tartották. 

A Biblia és történelmi események figyelembevételével ki-
mondhatjuk, hogy a jeruzsálemi zsinatot 48 januárjában tartot-
ták. Pál 44 éves ekkor. Azt pedig csak találgatni lehet, hogy az 
apostol és társai mennyit időztek akkor Jeruzsálemben? 

A zsinat befejeztével Pál és Barnabás visszatértek Antióki-
ába. „Akkor tetszék az apostoloknak, hogy férfiakat válasszanak ki ma-
guk közül és elküldjék Antiókiába Pállal és Barnabással, Júdást, akinek 
mellékneve Barsabás, és Silást, akik az atyafiak között főemberek vol-
tak.” 
  

                                                 
32 Varga: Cselekedetek, 94. 
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A második missziói út. 

Szíria és Cilicia 

Az első jeruzsálemi zsinat után „egy néhány nap múlva pedig 
mondta Pál Barnabásnak: visszatérve most látogassuk meg a mi 
atyánkfiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogy 
vannak?” (Cselekedetek 15,36.) De a második missziói út meg-
kezdésekor Pál és Barnabás elszakadtak egymástól. Barnabás 
ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy Márk-Jánost magukkal vi-
gyék, amit Pál elutasított (Cselekedetek 15,38.), ezért Barnabás 
Márk-Jánossal indult Ciprus szigetére, Pál pedig maga mellé 
vette Silást. (Cselekedetek 15,37-40.) Pál Silással indult el a má-
sodik missziói útra, akivel mindenben egyetértett. Ogg szerint33 
a Jeruzsálemből való visszatérésük után, alig néhány hetet tölt-
hettek Antiókiában, legfeljebb két hónapot. Lukács feljegyzésé-
ből ennek az antiókiai tartózkodásnak időtartalma hiányzik. 

A második missziói útjára nem hajóval indul az apostol, 
mint az elsőre, hanem gyalog. Antiókiából haladva átkeltek a 
Taurus-hegyen, amelynek híres szorosa volt a Ciliciai kapu. Pál 
életének időrendi fonalát tovább húzva kimondhatjuk, hogy 
második missziói útját 48 májusában kezdte. Rómában Clau-
dius császár uralkodott, Palesztinában Tibérius Alexander (46-
48) prokurátort Ventidius Cumanus (48-52) prokurátor váltja 
fel. A főpapi székbe Anániás (48-58) kerül. Pál apostol 44 éves. 
Az Ige és keresztyén élet dolgai elrendeződtek, leülepedtek, 
tisztázódtak benne. Férfi erejének teljében vág neki az időben, 

                                                 
33 Chronology, 112. 
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távolságban, gondokban, feladatokban, szolgálatban óriási ne-
héz útnak. Antiókiából Tarzus – Derbe – Listra városokba ment. 
Listrában körülmetéli az ifjú Timóteust (Cselekedetek 16,1-3.), 
aki már korábban hitre jutott, és munkatársul maga mellé veszi. 

A második missziói út kezdetén főleg Listrában tartózkod-
nak, ez a szolgálati helyük centruma. Innen járják be Kisázsiát, 
észak felé Troást. Szíria, Cilicia, Galácia, Bithinia tartományai 
után Troás lesz az újabb missziói bázis. Antiókiából Listrába két 
hónap elteltével érkezhettek, 48 augusztusában.  

„Eljárván pedig Frigiát és Galácia tartományait, mivel hogy eltil-
tattak a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék”. (Cselekede-
tek 16,6.) Frigia és Galácia bejárása hosszabb időt vett igénybe. 
Varga Zsigmond szerint34 mivel itt Lukács nem közöl lakóhe-
lyeket és gyülekezeteket, ezért bármiféle kronológiai következ-
tetést levonni nehéz dolog. Pál nem járta be az egész Galácia 
tartományát, hanem csak egyes részeit. Ha így volt, ennek elle-
nére Galáciában hosszabb időt töltött, mert megbetegedett. 
„Tudjátok pedig, hogy testem erőtlensége miatt hirdettem néktek az 
evangéliumot először. És megkísértetvén testemben, nem vetettetek 
meg, sem nem utáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Is-
tennek angyalát, mint Krisztus Jézust.” (Galata 4,13-14.)  

Galáciából 48-ban „Misia felé menve, igyekeztek Bithiniába 
jutni, de nem eresztette őket a Lélek”. (Cselekedetek 16,7.) Pál úti-
tervét tehát nem saját maga, nem a társai, antiókiai vagy más 
gyülekezetek „dolgozták ki”, nem is a jeruzsálemi zsinat, ha-
nem a Szentlélek.  

Troás 

 „Áthaladván azért Misián, lemenének Troásba”. (Cselekedetek 
16,8.) Kisázsia nyugati partjának jelentős kikötővárosa Troás. 

                                                 
34 Cselekedetek, 132. 
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Ettől kezdve Lukács a „mi” többes számot használja az „ők” he-
lyett. Ugyanis itt csatlakozott Pálhoz és kíséretéhez. (Cseleke-
detek 16,8.) Lukácsot, a „szeretett orvost” már ismerjük. Po-
gányból lett keresztyén. Ez a széles látókörű történész írta a 
Lukács szerinti evangéliumot és a Cselekedetek Könyvét. Tro-
ástól a közös történet szerzője.  

A Cselekedetek Könyve is az Úr Szentlelkének ihletésére 
született. Arról ad hírt, amit az Atya - Fiú - Szentlélek Isten vég-
zett Izraelben és a pogányok között széles e világban. Nem szá-
raz dokumentumok halmaza, nem kronológiai adatok regiszt-
rálása, hanem a Szentlélek csodálatos megnyilvánulásainak bi-
zonysága, Aki különféle földi időkben, helyzetekben, szemé-
lyekben extra módon, szupranaturálisan nyilvánult meg.  

Troásban „azon az éjszakán látás jelent meg Pálnak. Egy mace-
dón férfiú állt előtte, kérve őt és ezt mondta: Jer által Macedóniába és 
légy segítségül nekünk”! (Cselekedetek 16,9.) A látomás után Pál 
azonnal megértette, hogy az Úr Macedóniába hívja. Most is jel-
lemzi a sietés, mert másnap útra kelt. Eutheos = azonnal útnak 
indult. Újra felismerte és megbizonyosodott arról, „hogy az Isten 
Lelke vezeti életét és tetteit”.35 Amikor Troásból elindultak 48-ban 
Lukács is vele ment egészen Filippiig.  

Cselekedetek Könyve 16,11-12-től tehát a singularis után 
plurális következik: „Hívott minket az Úr, hogy azoknak is prédi-
káljuk az evangéliumot. Mentünk… időt töltöttünk…” Ez a többes 
szám nem csak Pálra és Lukácsra vonatkozik, hanem a többi kí-
sérőre is. Pált kiváló munkatársakkal ajándékozta meg Isten, 
mint János-Márk, Barnabás, Timóteus, Silás, Titus, Lukács és a 
többiek. 
  

                                                 
35 Kálvin: Cselekedetek, 107. 
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Gyere által Macedóniába 

Csel. 16:9. 
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Filippiben és Thesszalónikában 

„Elhajózván azért Troásból, egyenesen Sámothrákéba mentünk és 
másnap Neapolisba. Onnét pedig Filippibe, mely Macedónia azon ré-
szének első gyarmatvárosa. És ebben a városban töltöttünk néhány na-
pot.” (Cselekedetek 16,12.) Filippiben elenyésző kisebbségben 
laktak zsidók. A városnak zsinagógája sincs, csupán a Gangites 
folyócska partján van egy kis imahely. A választott nép zsina-
góga nélkül is szabadon és örömmel gyűlt össze. Kérdés az, 
hogy, miért kereste Pál a folyó menti imahelyet. Zsidók is gyü-
lekeztek ide és keresztyének is? Vagy, mert nincs zsinagóga? 
Nehéz megérteni. 

Mindenesetre Pál alig érkezett meg Filippibe a kísérőivel, 
nyomban fölkereste az imahelyet. Ha zsidók jártak ide, akkor 
itt végezték el a rituális mosdásokat. Ha keresztyének is jöttek, 
akkor itt merítették be az újonnan megtérteket. (Cselekedetek 
16,15.) Az is lehet, hogy zsidók már nem jártak ide, csak keresz-
tyének. Jobban eltűnhettek a figyelők szeme elől. Pálék nem 
csak szombatonként jártak erre a helyre, hanem „több napon át”, 
folyamatosan tartózkodtak ott.  

A városban élt egy jövendőmondó leányka, akiből az apos-
tol Isten ereje által kiűzte a rontás lelkét. Mivel a lány gazdái e 
miatt elvesztették könnyen szerzett bevételüket, az apostolokra 
uszították a várost. (Cselekedetek 16,19-20.) Megvesszőzés után 
Pált és Silást a legmélyebb, legszigorúbb börtönbe vetették.  

„Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőítették az 
Istent. A foglyok pedig hallgatták őket, és hirtelen nagy földindulás tá-
madt, úgy annyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai, és 
azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei felol-
dódtak.” (Cselekedetek 16,25-26.) Pál bírái római hivatalnokok 
voltak. A város két férfi kormányzóját prétoroknak is nevezték, 
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Jézus Krisztus nevében menj ki belőle 

Csel. 16,18. 
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vesszőnyalábos szolgák (lictores) álltak rendelkezésükre. A bör-
tönőr ijedtségében öngyilkos akart lenni, de Pál intette, hogy 
mindnyájan itt vannak, senki meg nem szökött. A földindulás éj-
szakáján a börtönőr megtért háza népével együtt, megkeresztel-
kedtek. Ez volt az első látható jele annak, hogy Krisztust követik. 
Az apostolokat vendégül fogadták és a város bírái reggel porosz-
lókat küldtek értük, hogy menjenek ki a városból. Pál ezt elutasí-
totta az evangéliumért, római állampolgárságára hivatkozott. 
„És azok megfélemlettek, mikor meghallották, hogy rómaiak, megkérlel-
ték őket, és kivezették a városból.” (Cselekedetek 16,35. 39.) 

„Bemenvén Lídiához, vigasztalták őket.” A keresztyén asszo-
nyok is ezen a tájon csatlakoztak először jelentős számban a 
gyülekezethez és az evangélium terjesztéséhez. Pál igehirdeté-
sének gyümölcseként Európában Krisztus első követője asz-
szony volt. Az első szolgálatot asszony végezte. Egy Lídia nevű 
Tiatirabeli bíborárus asszonynak: „az Úr megnyitotta szívét, hogy 
figyelmezzen azokra, amiket Pál mondott. Mikor pedig megkeresztel-
kedett, mind háznépével egybe, kért minket mondván: Ha az Úr hívé-
nek ítéltek engem, gyertek az én házamhoz és maradjatok ott.” (Cse-
lekedetek 16,14-15.) 

Filippiben 49. április és május hónapokban tartózkodhattak 
Pálék. A görög magatartás északon durvább és nyersebb volt, 
ezzel is magyarázható, hogy útjuk első állomásán börtönbe ke-
rültek. Isten azonban nem vallott szégyent, mert a börtönőr csa-
ládjával együtt megtért, Filippiben gyülekezet alakult. Ők vol-
tak a leghűségesebb keresztyének.  

Pál és Silás Filippit elhagyva a Via Egnatian haladtak tovább 
Thesszalónika felé. Macedónia fővárosa Thesszalónika volt. 
„Miután pedig átal mentek Amfipolison és Apollónián, Thesszalóni-
kába érkeztek.” (Cselekedetek 17,1.) Ez a két kisázsiai város 
Thesszalónika előtt található a híres római út mellett. Varga 
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Zsigmond ókori itineráriumok adataiból megállapította, hogy a 
távolság Filippitől Amfipolisig 48 km, Amfipolistól Apollóniáig 
47 km., Apollóniától Thesszalónikáig kb. 57 km.36 Ezt a távolsá-
got összerakva mondhatjuk, hogy az utazás Filippiből Thessza-
lónikába 3-4 napig tartott. 

Nincs följegyezve, hogy a két kisázsiai városkában Pálék 
hirdették-e az evangéliumot, vagy sem. Valószínűleg rövid 
időn belül áthaladtak ezen a két városon, ahol még zsinagóga 
sem volt. A tanítványok mindenütt zsinagógákat kerestek elő-
ször. Az így végzett szolgálataikból szűrhetjük le ezt az eljárást. 
Kivételt Likaónia városai jelentettek, ahová viszont menekült-
ként érkeztek. Filippitől megszűnik a többes szám első személy 
használata, mert Lukács Filippiben maradt. 

Thesszalónikában három szombaton, vagyis három héten át 
vetekedett Pál a zsidók zsinagógájában. (Cselekedetek 17,2.) Eb-
ből viszont tévedés volna levonni azt a következtetést, hogy a vá-
rosokban három hetet töltöttek csupán, mert hosszabb időn át 
tartózkodtak ott. Bizonyítja ezt I Thesszalónika 2,7. II Thesszaló-
nika 3,7., amely levelekből megtudjuk, hogy Pál nemcsak az igét 
hirdette ott, hanem sátorponyva készítésével is foglalkozott 
azért, hogy „senkinek terhére ne legyünk”. Így kereste meg a min-
dennapi kenyerét. Hosszabb thesszalónikai tartózkodására utal 
Filippi 4,16. is: „Mert már Thesszalónikában is egyszer is, másszor is 
küldtetek nékem szükségemre.” Zahn szerint Thesszalónikában, hét-
köznapokon olvasó összejöveteleket is tartottak, ahol Pál bebizo-
nyította az írásokból, hogy a Názáreti Jézusban beteljesedtek az 
ószövetségi próféciák. Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó. Pál ösz-
szejöveteleit valószínűleg az istenfélő pogányok is felkeresték. 
Jáson ismert személy volt, mert Lukács történész minden bemu-

                                                 
36 Varga: Cselekedetek, 165. 



62 

 

tatkozás nélkül ír róla. (Cselekedetek 17,5-6.) Pálék minden való-
színűség szerint 49. június és augusztus között Jáson otthonában 
kaptak szállást. Ekkor Pál 45 éves.  

Thesszalónikából eltávozva, pogányokból lett keresztyén 
gyülekezetet hagytak maguk mögött. Pál engedelmeskedett az 
Úrnak, Aki megáldotta és megpecsételte a neki tett ígéreteit 
hosszabb-rövidebb idő alatt. (Cselekedetek 17,4.) És Thesszaló-
nikában újra megtörtént az, ami olyan sokszor Pállal, hogy a 
Krisztus evangéliumának ellenálló zsidók, akik Filippiből ér-
kezhettek, felforgatták a város csőcselékét. „De a zsidók, akik nem 
hittek, irigységből felindíttatva, maguk mellé vettek a piaci népségből 
néhány gonosz férfiakat, és csődületet támasztva, felháborították a vá-
rost. És Jáson házát megostromolva, igyekeztek őket kihozni a nép 
közé. Mikor pedig őket nem találták, Jáson és némely atyafiakat von-
szolták a város előjárói elé kiáltozva, hogy ezek az országháborítók itt 
is megjelentek, kiket Jáson a házába fogadott. Pedig ezek mindnyájan 
a császár parancsolatai ellen cselekesznek, mivel hogy mást tartanak 
királynak: Jézust.” (Cselekedetek 17,5-7.)  

Jáson kezességet vállalt az apostolokért, „az atyafiak pedig 
azonnal elküldték Pált Silással egyetemben Béreába”. (Cselekedetek 
17,10.) Körülbelül három hónap után, júniustól augusztusig 
szolgáltak ott, azután eltávoztak Thesszalónikából. 

Bérea 

Thesszalónika és Bérea között a távolság kb. 75 km. Három-
napos gyalogút. Bérea ugyancsak Macedon város sok lakóval, 
közöttük jelentős számú zsidóval. Pál a Via Egnatia római úton 
akart tovább menni, de a tervét megváltoztatta, az utána lesel-
kedő zsidók miatt. Béreában szabadabb légkörben prédikálha-
tott, mint Thesszalónikában, mert „ezek pedig nemesebb lelkűek 
voltak a thesszalónikabelieknél, akik bevették az Ígét, naponként tuda-
kozva az Írásokat, ha úgy vannak-é ezek”? (Cselekedetek 17,11.) A 



63 

 
 

Thesszalónikában lázongó zsidók tudomást szereztek arról, 
hogy Pál Béreában szól, cselekszik a feltámadott Jézus nevében. 
Utána siettek, hogy fellázítsák a hiszékenyeket és megakadá-
lyozzák az evangélium terjedését. Az atyafiak valószínűleg a 
kavarodás kitörése előtt „kibocsátották” Pált, azt tanácsolták 
neki, hogy utazzon a tenger felé. Eszerint Pál a Földközi tenge-
ren hajózott tovább Athénig. 

A béreai keresztyének közül vele jöttek néhányan Athénig, 
de a városba egyedül ment be. Ugyanis a hátra maradt Siláshoz 
és Timóteushoz az őt kísérő atyafiakkal üzenetet küldött vissza. 
Timóteus nevének említése itt azért érdekes, mert Filippi óta 
Lukács nem beszél róla. Valószínűleg nem voltak együtt 
Thesszalónikában, hanem Filippiből sietett Pál után egyenesen 
Béreába. (Filippi 4,15.) Athén közeléből Pál azt üzeni Silásnak 
és Timóteusnak, hogy siessenek utána. (Cselekedetek 17,15.) 
Pál rövidebb ideig tartózkodhatott Béreában mint Thesszalóni-
kában, 49. szeptember és október hónapjaiban, 45 évesen.  

Az Athéni Areopáguson 

Macedónia után Pál eljutott az „igazi” Görögországba. Uta-
zása idején sok érdekes, nevezetes vagy csöndes helyet érintett. 
Az Olympos csúcsa, ahol a görög istenségek tanyáztak, a Ther-
mopilei szoros, a hős hazafiak emlékét őrizte, Salamis szigetén 
győztes háborút vívtak… Belépett Athén kapuján. A városnak 
polgári, kereskedelmi, katonai szempontból nem volt nagy je-
lentősége, inkább a bölcseleti iskolái tették híressé, ahová római 
ifjak is nagy számmal mentek tanulni.  

Míg Silás és Timóteus utána jöttek, „Pál lelke háborgott őbenne, 
látva, hogy a város bálványokkal van tele. Vetekedett azért a zsinagó-
gákban a zsidókkal, az istenfélő emberekkel, és a piacon minden napon 
azokkal, akiket előtalált”. (Cselekedetek 16,17.) „Mert nem végeztem, 
hogy egyébről tudjak tiköztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig 
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mint megfeszítettről.” (I Korintus 2,3.) Pál egyedül érkezett Athén-
be, és néhány napig csendben maradt. Szemlélődött, pihent és 
várta munkatársait. „Akik pedig elkísérték Pált, elvitték őt egészen 
Athénig, és parancsuk lévén Siláshoz és Timóteushoz, hogy minél ha-
marabb menjenek őhozzá, elmentek.”  (Cselekedetek 17,15.) Most is 
a zsinagógában kezdte munkáját. Időközben Timóteusék megér-
keztek. „Annak okáért, mivel tovább már el nem tűrhettük, jónak ítél-
tük, hogy magunk maradjunk Athénben, és elküldöttük Timóteust, a mi 
atyánkfiát, Istennek szolgáját és munkatársunkat a Krisztus evangéliu-
mának hirdetésében, hogy erősítsen titeket és intsen a ti hitetek felől.” (I 
Thesszalónika 3,1-2.) 

Athénben „némelyek pedig az epikureus és sztoikus filozófusok 
közül összeakadtak ővele… és megragadván őt az Areopágusra vit-
ték”. (Cselekedetek 18,19.) Az eseményeknek nem az volt a célja, 
hogy Pált törvényes bírósági eljárás alá vessék, hanem egysze-
rűen kíváncsiak voltak tanítására. A 30-40 főből álló hallgató-
ságnak okosan elemezte kijelentéseit. Úgy látszik mintha mun-
kájának sem az Areopáguson, sem Athén városában nem lett 
volna különösebb eredménye, sokkal nagyobb volt Filippiben 
és később Korintusban. Talán valami mégis megrezdült az are-
opágusi hallgatóság szívében, mert így búcsúztak tőle, hogy 
„majd még meghallgatunk téged e felől.” (Cselekedetek 17,32.) Erre 
azonban nem került sor. Viszont az Areopágita Dienes és egy 
Damaris nevű asszony csatlakoztak Pálhoz. Az areopágita Die-
nes valószínűleg az ítélőbíróság tagja volt.37 

„És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti-
köztetek.” (I Korintus 2,3. Athén: testi erőtlenség, gyengeség.) 
Ogg arra következtet, hogy Pál Athénben betegen feküdt.38 49. 
október hó végén érkezett a városba. 
  

                                                 
37 Varga: Cselekedetek, 200. 
38 Chronologhy, 125. 
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Jézust és a feltámadást hirdeti 

Csel. 17:9. 
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Korintus 

„Ezek után Pál Athénből eltávozva ment Korintusba.” (Cseleke-
detek 18,1.) Szárazföldön utazva 50-ben érkezett a városba. „És 
az én beszédem… nem emberi bölcsességnek hitető beszédében állott, ha-
nem Léleknek és erőnek megmutatásában.” (I. Korintus 2,4.) „Mert a 
keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik 
megtartatunk, Istennek ereje.” (I. Korintus 1,18.) Többen, ezek kö-
zött Knox,39 állítják, hogy Pál a tárzusi öt év alatt felkereste Ko-
rintust. Lukács történész szerint Silás és Timóteus megérkezéséig 
Pál valószínűleg nem kezdett missziói munkát a korintusi pogá-
nyok között. Érkezése után Akvillához és Priscillához költözött, 
„és mivel, hogy azonféle míves volt, náluk maradt és dolgozott. Mester-
ségükre nézve ugyanis sátorkészítők voltak”. (Cselekedetek 18,3.) Mi-
alatt Silást és Timóteust várta, csak a zsinagógában prédikált. A 
két szolgatárs megérkezése után átköltözött egy Justus nevű ke-
resztyénhez és vele együtt Akvilla és Priscilla is. 

Akvilla (= sas) feleségével, Priscillával Pált alig megelőzve 
költözött Itáliából Korintusba. Kisázsiai születésű zsidó sátor-
készítő volt, Rómában laktak, ahonnét Claudius császár kiűzte 
a zsidókat. Ogg szerint a császári ediktumot 49. január 25 és 50. 
január 24 között adta ki. A házaspár hamarébb érkezett ide Ró-
mából, mint Pál Athénből. 

„Krispus pedig a zsinagógának feje hitt az Úrban egész háza népé-
vel egybe. A Korintusbeliek közül is sokan hallván az igét, hittek és 
megkeresztelkedtek. Mondta pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne 
félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok és senki sem tá-
mad reád, hogy néked ártson. Mert nekem sok népem van ebben a vá-
rosban. És ott lakozott egy esztendeig és hat hónapig tanítva köztük az 
Isten igéjét.” Pál 47 éves. 

                                                 
39 Chapters in a Life of Paul. 



67 

 
 

„Mikor pedig Gallió volt Akhája tiszttartója, reá támadtak a zsidók 
egy akarattal Pálra, és vitték őt a törvényszék elébe.” (Cselekedetek 
18,8-12.) Mivel Lukács feljegyzi Gallió nevét, ezért Pál korintusi 
tartózkodásának, a prokurátor hivatali idejének kikutatására tá-
maszpontul lehet. „Az idő meghatározásban segít az a Berkiben 
talált és 1905-bennyilvánosságra került irat, mely Claudius csá-
szárnak Berki városához intézett kérelmét tartalmazza. A levél 
akkor kelt, amikor Claudius egy katonai siker után huszonhatod-
szor kiáltották ki imperátornak, ami 52. január és június között 
lehetett. A levél arról is szól, hogy ebben az időben Akhája tarto-
mány prokonzulja Lucius Junius Gallió volt. Ez a Gallió azonos 
volt azzal, aki előtt Pált Korintusban ellenfelei bevádolták.”40 

A korintusi zsidók Pál elleni uszítása mindenesetre hajótö-
rést szenvedett. Gallió prokonzul 50-52-ben tartózkodott Korin-
tusban, ennek alapján a 49.-ről 50.-re forduló évre teszik Pál 
megérkezését Korintusba, mert 50 elején érkezett a görög vá-
rosba és valószínűleg 51-ben, Gallió után távozott onnan.  

Gallió, Akhája prokonzulja 51 májusában foglalta el hivata-
lát egyéves időtartamra. Az volt a feladata, hogy 52. május vé-
géig jelentéseket küldjön Rómába. Őt Korintusban egyedül a 
katonai és politikai kérdések foglalkoztatták. Tibérius császár 
hozta azt a határozatot, hogy a prokonzulok április újholdjáig 
hagyják el Rómát, ezért Gallió is ekkor távozott Rómából. Má-
jusban érkezett Korintusbas. Pál apostolt csak 51 nyarán állít-
hatták Gallió elé. Kronológiailag visszafelé nézve megfejthetjük 
Pál apostol korintusi tartózkodásának idejét. Justus házában la-
kott egy évig és hat hónapig. (Cselekedetek 18,11.) Azelőtt Ak-
villáékkal szolgált együtt, a zsinagógában prédikált. Érkezése 
után Silás és Timóteus várta. Ezek figyelembevételével Korin-
tusba való jövetelének időpontja legbiztosabban 50 januárja. 

                                                 
40 Kálvin: Magyarázatok az Apostolok cselekedeteihez. 
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„Mikor pedig megérkeztek Macedóniából Silás és Timóteus, szo-
rongatta a Lélek Pált és bizonyságot tett a zsidóknak, hogy Jézus a 
Krisztus.” (Cselekedetek 18,5.) Silás és Timóteus csak Korintus-
ban érték utol az apostolt. Timóteus pénzbeli adományt is ho-
zott Pálnak. Valószínűleg Filippiből. Pál a következőket írja se-
gítőiről: „Vétkeztem-é, mikor magamat megaláztam, hogy ti fölma-
gasztaltassatok, hogy ingyen hirdettem néktek az Isten evangéliumát? 
Más gyülekezeteket fosztottam meg, zsoldot vévén, hogy néktek szol-
gáljak. És mikor nálatok voltam és szűkölködtem, nem voltam terhére 
senkinek. Mert az én szükségemet kipótolták a Macedóniából jött atya-
fiak”. (II Korintus 11,7-9.) Timóteus a thesszalónikabeli atyafiak 
üdvözletét is hozta. „Most pedig, amikor megérkezett hozzám Timó-
teus titőletek, és örömhírt hozott nekünk a ti hitetek és szeretetetek felől 
és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánván 
látni minket, miképpen mi is titeket, ezáltal megvigasztalódtunk reá-
tok nézve… a ti hitetek által.” (I Thesszalónika 3,6-7.) 

Gallió elűzte törvényszéke elől azokat a zsidókat, akik Pált 
odahurcolták. „A görögök pedig mindnyájan Szosztenészt, a zsina-
gógának fejét megragadván, verték a törvényszék előtt, de Gallió velük 
semmit sem gondolt.” (Cselekedetek 18,16-17.) A korintusi zsina-
góga feje, Krispus már keresztyén. De ki volt Szosztenész? Egy 
másik zsinagóga feje? Nem valószínű, inkább feltételezhető, 
hogy ő is a zsinagóga előjáróságához tartozott.  

Varga Zsigmond írja,41 hogy Pált nem bántották a Gallió tör-
vényszéke előtt, később sem zaklatták. Beteljesedett az Úrnak 
ígérete Pálra vonatkozólag ismét: „senki nem támad rád, hogy né-
ked ártson”. (Cselekedetek 18:10.) Az apostol nyugodtan végez-
hette térítői és tanítói szolgálatát. Folytatta is. „A Pál kitartása 
nyilatkozik meg abban, hogy ijedtében nem szaladt el, nehogy 
még a tapasztalatlan és gyenge tanítványait hirtelen és idő előtti 

                                                 
41 Cselekedetek, 23. 



69 

 
 

távozásával megzavarja.”42 Az egy év és hat hónapon túl Pál 
még egy ideig Korintusban maradt. (Cselekedetek 18,18.) Így 
értjük Lukács írásából.43 Némely kutató ragaszkodik az egy év 
és hat hónaphoz, de valószínűbb, hogy csak Justus házában la-
kott egy év és hat hónapig.  

„Pál pedig fejét megnyíratta Kenkreában, mert fogadása volt.” 
Kenkrea Korintus keleti részén kikötőváros. Pál, nazireusi foga-
dásból nyíratta meg haját. (Numeri 6,1-21.) A fogadás lényege, 
hogy e naptól kezdve harminc napon át nem nyiratkozik, tar-
tózkodik minden tisztátalantól és szeszesitaltól, azután újra 
megnyiratkozik, és bemutatják áldozatát a jeruzsálemi temp-
lomban. A kenkreai szent fogadás, valószínűleg hajóra szállás 
előtt törtét. Ettől számítva harminc napra az Úr 52. esztendejé-
ben, meg kellett érkeznie Jeruzsálembe.  

Pál Korintusban a prédikálás, imádkozás, gyógyítás és a 
gyülekezet gondjainak intézése mellett a távol lévő keresztyé-
nekhez pásztori leveleket küldött. Az első thesszalónikai levél 
időpontját nem közli. Mivel I Thesszalónika I,1 szerint, Silás és 
Timóteus is vele vannak, ezért csak olyan helyre írhatta, ahol 
mindkét munkatársa mellette volt a thesszalónikai gyülekezet 
megalakulása után. Korintusban voltak együtt. (Cselekedetek 
18,5.) Az apostol Korintusból írhatta levelét megérkezése után 
hamar. Pál apostol 50 januárjában érkezett Korintusba és a le-
velét 50 őszén, vagy 51 elején írhatta. A Galatákhoz küldött le-
vél keletkezési helyét, címzettjét eldönthetjük. Pál Efézusból is 
írhatta, de valószínűbb, hogy az első látogatásának időpontja 
van előttünk. (Cselekedetek 16,1. 5.) Levelét az apostol második 
missziói útja után is írhatta Filippiből vagy Korintusból.44 
  

                                                 
42 Kálvin: Cselekedetek, II. 171. 
43 Ogg: Chronology, 114. 
44 Káldy: Újszövetségi bevezetés. 
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Efézusból Antiókiába 

„Pál pedig Szíriába hajózott és… jutott… Efézusba.” (Cseleke-
detek 18,18-19.) Lukács történész hallgat arról, hogy Pál ugyan-
azon hajóval folytatja útját, amivel elindult Cézárea kikötőjéből, 
vagy Efézusban átszállt egy másik hajóra. Az biztos, hogy a vá-
rosban nem időzött sokáig, ha ugyanazon hajóval ment tovább, 
akkor is maximum három napig maradt. Szombaton fölkereste 
az efézusi zsinagógát, mert a hét végén, pénteken vagy szom-
baton jutott el Efézus kikötőjébe. A gyülekezet marasztalta, de 
a nazireusi fogadalma miatt nem időzhetett sokáig, Jeruzsá-
lembe sietett. Viszont Efézusban hagyta Akvillát és Priscillát. A 
búcsúzáskor pedig ígérte, hogy „ismét megjövök hozzátok, ha Isten 
akarja”. (Cselekedetek 18,21.) Mindezeket figyelembe véve, 
mondhatjuk, hogy Pál 52 húsvétja előtt járt először Efézusban. 

„És miután Cézáreába érkeztek, felmentek Jeruzsálembe és kösz-
öntvén a gyülekezetet, lement Antiókiába.” (Cselekedetek 18,22.) 
Az eredeti szövegben nincs „Jeruzsálem” szó, de ha Cézáreába 
hajóztak, akkor Antiókiába, egyenes úton érkezhettek volna, ha 
akarták. Az „anabe” azt jelenti, hogy Cézáreából Jeruzsálembe 
mentek, és utána Antiókiába, amit a „katebé” görög szó fejez ki. 
Cézáreából szárazföldön mentek tovább Jeruzsálembe. Kálvin 
ebből azt látja, hogy igen fontos volt ez a jeruzsálemi látogatás, 
bár keveset időzött a szent városban.45 Az apostol 52 húsvétján 
érkezett Jeruzsálembe. Ezt a dátumot a Rienecker Lexikon és 
Brinke is megerősíti.46 Jeruzsálemből 52 húsvét ünnepe végén 
Pál visszatér Antiókiába, ahonnan az első és második missziói 
útjára indult. Itt töltött „bizonyos időt”, fél évnél valamivel töb-
bet. (Cselekedetek 18,22-23.) 
  

                                                 
45 Kálvin: Cselekedetek, II. 173. 
46 Elmélkedések az Apostolok Cselekedeteiről, 175. 
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Harmadik missziói út 

Galáciában és Frígiában 

Claudius császár (41-54) utolsó éveiben uralkodik. Szíriában 
nem tudjuk, hogy ki a helytartó. Júdea proconsulja Ventidius 
Cumanus (49-52), utána pedig Antonius Félix (52-60). Jeruzsá-
lemben Anániás főpap (48-58) elnököl. Pál 53 júniusában kezdi 
harmadik missziói útját.47 Miután Antiókiában „bizonyos időt el-
töltött, elment, eljárván renddel Galácia tartományait és Frigiát, erő-
sítve a tanítványokat mind”. (Cselekedetek 18,23.) 

Lukács annyit ír az antiókiai tartózkodásról, hogy az „bizo-
nyos idő” volt. Az „anyagyülekezetből” indul harmadik misz-
sziói útjára, mint az első és a másodikra ugyancsak. Útiránya, 
mint máskor: Tárzus, Derbe, Listra, Ikónium, Antiókia, aztán 
Galácia és Frigia tartományai. Útja első szakaszán végigláto-
gatja az Úrnak népét, amelyeket az előző években támasztott a 
Szentlélek. „Katheszész” görög szó, azt fejezi ki, hogy Galácia és 
Frigia külön tartományok voltak. A második missziói úthoz vi-
szonyítva aztán Pál letért arról az útvonalról, amelyen előzően 
járt. Második missziói útján Lisián keresztül ment Troásba, 
most pedig Galáciából délnyugat felé fordul, és Frígián keresz-
tül folytatja útját. Galácia és Frigia kb. 350 kilométerre húzódik 
a híres Ciliciai Kaputól. Pál útjának ezt a szakaszát Lukács, sem-
miféle kronológiai időponttal nem jelöli.  

Három évet töltött Efézusban. „Történt pedig, azonközben míg 
Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárva a felsőbb tartományokat, 

                                                 
47 Ogg: Chronology, 133. 
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Efézusba érkezett. „ (Cselekedetek 19,1.) Az 50 éves Pál ez alka-
lommal szárazföldön át jutott Efézusba. (Cselekedetek 18,23.) 

A Codex Bezae szerint Frígiából Jeruzsálembe kívánkozott 
menni. Pongrácz József úgy rekonstruálja a dolgokat, hogy Pál 
Efézusból Cézáreába érkezett. Onnan fölment Jeruzsálembe az 
ünnepre, ami szándékában állott. (Cselekedetek 19,21.) Jeruzsá-
lemből Antiókiába vette az irányt, innen Galáciába és Frígiába, 
ahonnét újra Jeruzsálembe kívánt menni, de mivel valahol el-
akadt, ezért szárazföldön érkezett Efézusba.  

De mikor? Az Efézusba való érkezésének dátuma feltétlenül 
összefügg a Korintusból való távozásával. Azt tudjuk, hogy 
Akhájában Gallió volt a proconsul, mivel Gallió 51 nyarától 52 
nyaráig kormányozott Korintusban, ezért Pál 52 tavaszán hagyta 
el a várost. Húsvét ünnepe 52-ben március 5-re esett, ezért kora-
tavasszal induló hajóval utazott Cézáreába, onnan Jeruzsálembe 
ment fel, aztán Antiókiába látogatott. Itt szerzett tudomást a Ga-
láciabeli gyülekezetek lelkiállapotáról és a lehető leggyorsabban, 
szárazföldön Cilicián keresztül, Derbén, Listrán, Ikóniumon, 
Pisidián át jutott el a frígiai Antiókiáig. 

Harmadik missziói útja 53 júniusában kezdődött és figye-
lembe véve a tényeket, valamint Cselekedetek 19,1-et, akkor Pál 
‒ Ogg kutatásai szerint sem ‒ jutott el Efézusba 54 őszénél ko-
rábban. Kérdőjeles Pongrácz József véleménye, hogy a gyüleke-
zetek gondozása, erősítése két hónapnál is tovább tartott. Pál 
második missziói útja alkalmával a Cselekedetek 18,23. bizony-
sága szerint is csupán néhány napot töltött az idézett gyüleke-
zetekben. Ha pedig a gyalogolást választotta, akkor alig maradt 
több ideje egy-két napnál. Sszeptember elején érkezhetett 
Efézusba, azonnal a zsinagógát kereste föl, ahol „bátorsággal szó-
lott három hónapon át, vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten 
országára tartozó dolgokról” a hallgatóságát. (Cselekedetek 19,8.) 
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Az efézusi zsinagógában is szakadás történt Krisztus evan-
géliuma miatt. Pál Tirannus iskolájában folytatta feladatát, két 
évig tevékenykedett ott. (Cselekedetek 19,9-10.) A „D” kézirat 
itt is kiegészítést javasol, ami szerint Pál öt órától 10 óráig, 
vagyis délelőtt 11 órától délután 4 óráig tanított az épületben. 
Ez az időpont a római gyakorlattal is megegyezik. Pál valószí-
nűleg hajnalban kelt, és könyörgés után (Dániel 6,10.) sátor-
ponyvát készített életszükségleteinek előteremtésére. (Cseleke-
detek 20,4. I Korintus 4,12.) A napi munka és nyilvános élet 
Efézusban délelőtt 11 órakor kezdődött. Pál az I Tesszalónika 
2,9-ben emlékezik elfoglaltságáról és munkaidejéről: „emlékez-
hettek ugyanis atyámfiai a mi fáradozásunkra és bajlódásunkra, mert 
éjjel-nappal munkálkodva hirdettük nektek az Isten evangéliumát, 
csakhogy senkit meg ne terheljünk közületek”. (Cselekedetek 20,34.) 
Pál sokkal többet és keményebben dolgozott Efézusban, mint 
ahogy Lukács híradásából sejthetjük. 

Ugyanúgy, mint más helyen, Efézus csak a tartózkodásának 
volt a központja. Valószínűleg áthajózott Korintusba is, „mert 
nem akarlak titeket éppen csak átmenet közben látni, de remélem, hogy 
valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi”. (I Korintus 16,7.) 
Korintusi látogatása után írhatta nekik azt az elveszett levelet, 
amire hivatkozik. (I Korintus 5,9-11.) „Azt írtam néktek ama leve-
lemben, hogy paráznákkal ne társalogjatok… Most azért azt írom nek-
tek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna.”  

A Cselekedetek 18,22. és 26. szerint 54-től 57-ig való efézusi 
tartózkodása alatt születtek meg a szmirnai, perganumi, tiatirai, 
szardiszi, filadelfiai, kolosséi és hierapoliszi gyülekezetek.48 
Ezek nevében írja Korintusba: „köszöntenek titeket Ázsia gyüleke-
zetei”. (I Korintus 16,9.)  

                                                 
48 Pongrácz: Pál Efézusban, 90. 
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A Skéva fiaival történt különös esemény után (Cselekedetek 
19,14-16.) mindazok, akik ördöngös mágiával foglalkoztak, ösz-
szegyűjtötték varázsformuláikat, a ráolvasást tartalmazó papiru-
szokat és elégették. A „katekaxion” görög imperfektumot exege-
ták sora úgy fordítja, hogy az égetés nem egyszerre, hanem fo-
lyamatosan történt. Az 50.000 ezüstpénz (Cselekedetek 19,19.) 
azt bizonyítja, hogy sokan eladták magukat a démonoknak, és 
ördögök által űzték ki az ördögöket. (Lukács 11, 17-19.) 

Ebben az időszakban Pál apostolra sokféle gond és feladat 
nehezedett. A macedóniai és akhájai keresztyének adományait 
személyesen kívánta Jeruzsálembe fölvinni. Szeretne Rómába is 
ellátogatni (Cselekedetek 19,21.), de az efézusi gyülekezet hely-
zete maradásra kényszeríti. Elküldte Macedóniába Timóteust 
és Erastust (Cselekedetek 18,22.), mialatt Efézus környező gyü-
lekezeteit is végiglátogatta. Itteni munkáját I Korintus 16,8. sze-
rint pünkösdig óhajtja befejezni. „Támadt azonban az időtájban 
nem csekély háborúság az Úrnak útjáért.” (Cselekedetek 19,23.) 
Ugyanis a keresztyének számbeli és hitbeli növekedésével ve-
szélybe került Diána istenasszony kultusza és ezzel együtt a Di-
ána kultuszból nyerészkedő ötvös mesterek dús jövedelme. 
Vannak exegeták, akik az Artemisz (Diána) ünnepből próbálják 
meghatározni Demeter ötvös lázadásának időpontját. Ezt az 
ünnepet március végén vagy április elején tartották. A Cseleke-
detek 19,38-ban olvasható „tiszttartók” kifejezésből azt a követ-
keztetést vonják le, hogy Ázsiában több proconsul működött. 
Név szerint Publius, Celer, Helias, Julius, Silanus és még má-
sok. (Ogg: Chronologhy 138. o.) Mivel több proconsul csak 54-
ben működhetett, ezért Demeter ötvös lázadását 54-re datálják. 

Demeter ötvös lázadásából Ogg azt a következtetést vonja 
le, hogy Pál 54 őszén érkezhetett Efézusba, három évig volt ott 
az Úrnak szolgálatában, 57-ben távozott, Troásba érkezett 58-
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ban. Pál ekkor 54 éves. „Efézusban pedig pünkösdig maradok, mert 
nagykapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok.” (I Ko-
rintus 16,8-9.) Pál Efézusból küldte Titust Korintusba (II Korin-
tus 2,12-13.) valószínűleg még a Demeter ötvös lázadása előtt. 
Pongrácz József részletesen ismerteti a különféle kutatások 
eredményét az efézusi misszióra vonatkozóan. Ezek szerint Pált 
Efézusban is bebörtönözték a harmadik év vége felé, amit a kö-
vetkező igehelyekkel bizonyítanak: II Korintus 11,23., I Korin-
tus 15,3-32., II Korintus 1,8-10. Pál munkája két évig viszonyla-
gos nyugalomban folyt. Ha 54-ben érkezett Efézusba, akkor a 
Demeter ötvös féle zavargás nem 54-ben, hanem 56-ban történt. 

Mivel az exegeták szerint Pál innen írt Korintusba Filemon-
hoz, Filippibe és Efézusba levelet, ezért nekünk is foglalkoz-
nunk kell a keletkezési időkkel. Az I Korintusi levél 16,8-ból 
egészen világos, hogy Pál Efézusban tartózkodott. A keltezési 
idő megállapításánál lényeges szempont, hogy Pál tovább akar 
menni Macedónián keresztül Korintusba, ahol a telet kívánja el-
tölteni. Ez a vers tökéletesen egyezik a Cselekedetek 19,21-gyel, 
ahol ugyancsak erről a tervéről van szó. Sőt Cselekedetek 20,1. 
szerint már el is indult Efézusból Macedóniába. A Cselekedetek 
Könyve és Korintusi levél forrás anyaga szerint Pál Efézusból 
írta az I Korintusi levelet. A korintusi gyülekezet problémáiról 
Kloé háza népétől értesült. (I Korintus 1,11.) A hírek vétele után 
azonnal Korintusba küldte Timóteust. (I Korintus 16,10. 11.) Pál 
Sosthenesnek diktálhatta levelét. (I Korintus 1,1.) A Cselekede-
tek 18,17 szerint, Sosthenes a korintusi zsinagóga egyik vezetője 
volt. Azért született hosszabb efézusi tartózkodása után ez a le-
vél, mert az ázsiai gyülekezetek köszöntését is tartalmazza. 
Ezek alapján 57. húsvétja előtt készült el az írása. 

A Filemonhoz írott levél fogságban keletkezett. (Filemon 9-
13.) Ugyanott, ahonnan a Kolossei levél. Ezt abból tudjuk, hogy 
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mindkettő említi Onézimust és név szerint ugyanazon munka-
társakat. Hagyományos föltevés szerit Pál a római fogságból 
küldte sorait. Ezt azzal igazolják, hogy Aristarchus és Lukács 
vannak Pál mellett. Más kutatók cáfolják ezt a föltevést, mert az 
Onézimussal történt találkozást könnyebb rekonstruálni, ha Pál 
nem Rómából, hanem Kolosséhoz közelebb fekvő helyen sze-
rezte. Elsősorban Efézus jöhet számításba, ahol három évet töl-
tött. (Cselekedetek 19.) Ha Onézimus Rómában látogatta volna 
meg, akkor nem kéri arra, hogy a hosszú tengeri úton még egy-
szer jöjjön vissza hozzá. (Filemon 14.) Azért sem kérhetett ilyet, 
mert Pál remélte, hogy fogsága hamarosan véget ér. Ilyen remélt, 
rövid határidőn belül nem sok értelme lett volna Onézimusnak 
Rómába utazni. Megalapozottabb tehát, hogy Pál Efézusból kül-
dött levelet Filemonnak. Ezt a gondolatot támasztja alá Aristar-
chus és Timóteus említése, hiszen mind a ketten jártak Efézusban 
Pál apostollal együtt. (Cselekedete 19,22.) 

Az Epafrás és Márk tanítványokra való hivatkozás szintén 
az efézusi keltezést erősíti, mert a két keresztyén szolgatárs 
ezen a vidéken munkálkodott, és sokkal könnyebben eljuthat-
tak Efézusba, mint Rómába. A római és efézusi levelek dátumát 
érvekkel, ellenérvekkel lehet bizonyítani és cáfolni. Ha Pál Ró-
mában volt, akkor valószínűleg 62-ben írta, ha pedig Efézus-
ban, ami bizonyosabbnak látszik, akkor 57. elején.  

A Filippibeliekhez írott levél a régebbi írásmagyarázók sze-
rint Pál római fogságában keletkezett. Ilyen idézetekkel bizo-
nyítják: „a császári udvari szentekről és a testőrség házáról beszél”. 
(Filippi 1,3. és 4,22.) Újabban megkérdőjelezik, hogy a római 
fogságból írta volna. „A császári udvar” kifejezés vonatkozott a 
családtagokra és a Rómától távolabb élő hivatalnokokra is. A 
praetorium jelentette a római bíróságot is. A levélben idézett 
személyek ‒ ha Pál akkor Rómában volt ‒ négyszer is elutaztak 
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Filippiből Rómába, ami rendszerint 8-9 hetet vett igénybe. A le-
vélben foglalt látogatások 6-9 hónapig tartottak, ennyire volt 
szükség. Ha többször és hosszabb ideig voltak Rómában Pál 
apostolnál, akkor az is elképzelhető, hogy a levél szereztetési 
helye Filippihez közelebb van. (Filippi 2,24.) Filippi és Efézus 
között 8 napig tartott az út, Efézus proconsuli székhely volt, 
ahová praetoriumot is építettek. 

Pál a Filippibeliekhez írott levél idején nagyon szenvedett. 
Efézusból írja, hogy „naponként a halál révén állok”. (I Korintus 
15,31.), „mert úgy vélem, hogy az Isten minket, apostolokat, utolsókul 
állított, mintegy halálra szántakul, mert látványossága lettünk a világ-
nak, úgy angyaloknak, mint embereknek.” (I Korintus 4,9.) Megdöb-
bentő jajkiáltását halljuk I Korintus 15,32-ben: „Ha csak emberi mó-
don viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi hasznom abból?” Vonat-
kozik ez a zsidó és pogány vallásos emberekre, de arra is gondol-
hatunk, hogy az arénában vadállatok elé került. Efézusban egy 
Krisztus születése előtt épült őrtornyot Pál apostol börtönének 
hívtak. A szájhagyomány tényeket is bizonyíthat.  

Miután eltávozott Efézusból, II Korintus 2,12. alapján Troás 
felé vette irányát, ahol Titusszal szeretett volna találkozni, de 
nem sikerült, ezért Macedóniába indult tengeren. Azért kerül-
ték el egymást, mert Titus szárazföldön gyalogolhatott.  

Az Efézusi levél szintén fogságban keletkezett. Az evangé-
liumért „követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, 
amiképpen kell szólanom”. (Efézus 6,20.) Az a kérdés, hogy a cé-
záreai, efézusi, vagy római fogságban viselte-e láncait? Tikhi-
kus nevét csak az efézusi és kolossei levélben írja. Onézimus, 
Archippus nevét a kolossei és filippi levélben is megtalálhatjuk. 
Kolosséban laktak. Az ottani gyülekezeteket azért nem üdvözli 
Pál, mert a Filemonhoz küldött levélben már megtette. A Kolos-
sei levélből azért maradt ki Archippus és Filemon presbiterek 
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köszöntése, mert személyesen üdvözölte őket. De hol? Czézáre-
ában nem, de Rómában valószínű, mert Aristárchust és Luká-
csot említi, akik vele voltak. (Cselekedetek 27,2. 28,16.) A kuta-
tók szerint ekkor Rómában tartózkodott. Mi értelme annak, 
hogy Pál Efézusból írt az efézusiaknak? A kérdésre csak az a 
válasz lehetséges, hogy a börtönből így végezte tovább a gyüle-
kezet gondozását, levél által prédikált nekik. Az írás helye és 
ideje Efézusban 56-57 telére tehető.  

A kolosséblieknek szintén fogságból írt. (Kolossé 4,3. 10-11.) 
Tikhikus neve kapcsolatot teremt a kolossei és efézusi szentek-
hez írott levelek között. Mindkét levelet Tikhikus viszi a cím-
zetteknek. (Efézus 6,21-22.) Az Onezimus neve pedig a kolossei 
és filemoni levél között teremt kapcsolatot. Melyik fogságában 
írta? Ha Rómában, akkor 62-ben készítette, ha Efézusban, akkor 
biztosnak látszik, hogy 56-57 telén. 

Macedónia 

„…Pál búcsút vévén elindult, hogy Macedóniába menjen. Miután 
pedig azokat a tartományokat eljárta, Görögországba ment. És ott töl-
tött három hónapot.” (Cselekedetek 20,1-3.) Görögországban is 
szokása szerint először a keresztyén gyülekezeteket látogatja 
végig. Naponként átélte és tapasztalta, hogy Krisztus cselekszik 
benne „jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által, úgy-
annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöt-
tem a Krisztus evangéliumát”. (Róma 15,19.)  

Macedóniába 57 őszén érkezett. Innen „Görögországba ment. 
És ott töltött három hónapot.” (Cselekedetek 20,2-3.) Görögországot 
nem látogatta végig, kérdéses, hogy voltak-é már ott keresztyén 
gyülekezetek. A telet Korintusban töltötte (I Korintus 16,5-6.), in-
nen három hónap múlva szárazföldön tért vissza Filippibe. Erre 
a zsidók leselkedése miatt kényszerült, akik azt tervezték, hogy 
ha hajón utazik, akkor megölik. (Cselekedetek 20,3.)  
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Filippibe a kovásztalan kenyerek ünnepe előtt érkezhetett, és 
az ünnep után távozott hajón Troásba, kíséretét előre küldte. Fi-
lippiben Lukács orvos csatlakozott ismét hozzájuk, aminek bizo-
nyítéka, hogy a Cselekedetek 20,5-től újra singularis első sze-
mélyben folytatódik a történet. Biztos, hogy Filippiből „a kovász-
talan kenyerek napjai után” indultak. (Cselekedetek 20,6.) Kedve-
zőtlen széllel hajóztak, mert a Cselekedetek 16,11. szerint ezt a 
távolságot két nap alatt megtehették, ők pedig öt napot utaztak. 
Pál és szolgatársai hétfői napon távoztak Troásból, ebből vissza-
felé számított sorrendben az állapítható meg, hogy Troásba az 
előző hét keddjén érkeztek. Az öt napos utat figyelembe véve Fi-
lippibe pénteki napon hajóztak. A páska ünnepének kezdete Ni-
sán hónap 22-ére, pénteki napra esett 54-ben és 57-ben. Mivel az 
54. esztendő túl korai lenne, ezért nem vehetjük számításba. Az 
57. esztendő Pál eddigi életének kronológiai összeállításába szin-
tén be nem vehető, mert 57-ben a páska ünnepét Efézusban töl-
tötte. Pál Troásban vasárnap estig prédikált, és reggel útra keltek. 

Summázva Pál útjának akkori kronológiája a következőkép-
pen alakult. Az apostol 57 őszén elhagyta Efézust és Macedóni-
ában időzött 58-ig, azalatt a macedóniai gyülekezeteket erősí-
tette „bő beszéddel”. Ezután Illíriába vitte az evangéliumot, pász-
tori leveleket készített és küldött. Ez az idő hosszabb lehetett 
két hónapnál. 

Harmadik missziói útja kezdetén Galácia és Frígia gyüleke-
zeteinek végiglátogatása egy évet igényelt. Ennek alapján az is 
szükséges volt, hogy Macedóniában is hosszabb ideig tartóz-
kodjon. Korintusba érkezett 58 telére, ahol három hónapot töl-
tött. Filippibe érkezett 59. április 22-én, húsvét előtt. Húsvét 
után a kovásztalan kenyereket megünnepelve, azonnal tovább-
hajózott. Troásba érkezett öt nap múlva, április 28-án, ahol hét 
napot töltött, és május 5-én elhagyta a várost. Pál ekkor 55 éves. 
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Macedóniai tartózkodása alatt készíthette a II Korintus és 
Római leveleket. A II Korintusi levél keletkezési helyét és idejét 
nem könnyű megtalálni. Az első levél megérkezése után is ag-
gasztó marad a gyülekezet állapota, amint Timóteus beszámol 
róla. Pált arra ösztönzi Megváltója, hogy efézusi tartózkodását 
megszakítva Korintusba siessen. Hajóútja olyan rövid ideig tar-
tott, hogy Lukács föl sem jegyezte.  

Korintusból Efézusba tért vissza, félbe maradt szolgálatát 
befejezni. Ígéretet adott arra, hogy újra ellátogat majd Korin-
tusba, azonban megbetegedett, és a személyes látogatás helyett 
ezt a szigorúbb hangvételű írást küldte. „Közbeeső levélnek, és 
könnyebb levelének” is nevezik. (II Korintus 2,1-4.) Titus vitte 
volna Korintusba azt, de útközben elveszett. (II Korintus 12,18.) 
Titus távolléte alatt Pál megnyújtotta efézusi tartózkodását 
(Cselekedetek 20,31.), mert küldöttjét várta vissza. A Demeter 
ötvös által felszított lázadás miatt átment Troásba, de ott sem 
maradhatott Titus visszajöveteléig, ezért később, Macedónia 
tartományaiban találkozott vele. (II Korintus 2,12-13. 8,1. 9,4.) 
Pál a II Korintusi levelet Macedóniában írta, vagy Filippiben a 
Titusszal való találkozás után. (II Korintus 2,13. 7,5. 8,1. 9,4.)  

A II Korintusi levélben található az a mennyei elragadtatás, 
ami a levél írása előtt történt 14 esztendővel azelőtt, és nyilvá-
nosságra hozni, kibeszélni nem lehet. (12,1-6.) A II Korintus 
12,7-ben beszámol a betegségéről, ami a szolgálatban gátolta. 
Az írásmagyarázók egyöntetűen maláriára gondolnak, ami Kis-
ázsiában népbetegség. Levelét 58-ban írhatta Macedóniából. 

A Római levél keletkezési helyének és idejének megállapítá-
sánál segít bennünket a Róma 15,25. „Most pedig elmegyek Jeru-
zsálembe szolgálván a szenteknek. Mert tetszett Macedóniának és 
Akhájának, hogy a Jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg 
adakozzanak.” 
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Pál jeruzsálemi utazás előtt áll. Mivel Macedóniával együtt 
Akháját is említi, valószínűleg az utóbbi tartományban tartóz-
kodott ekkor. A Cselekedetek 20.3. szerint 58-59 telén időzött 
Akhája városában, Korintusban. Bizonyítja ezt a Róma 16,1-ben 
található Kenkrea kikötő város neve, ami Korintushoz tartozott. 
Ebben az időpontban indult el Fébé Rómába, vele, a gyülekezet 
diakonisszájával küldi el Pál a saját levelét. Még sohasem járt 
Rómában, de sok keresztyén testvére, rokona, ismerőse lakott a 
városban, 25 keresztyénnek küldi személyes áldáskívánását. 
Levelét Terciusnak diktálja. Ebben a levélben említi, hogy ha 
Spanyolországba is eljut, akkor utazása során betér Rómába is. 
Ezekből az adatokból világosan megállapítható, hogy levelét 
58-59-ben írta, három hónapos korintusi tartózkodása idején. 

Az apostol sokszor megpróbált, sokat tapasztalt keresztyén, 
kiforrott teológus; a törvény és evangélium nehéz kérdéseiben 
mennyei világossággal vezeti az Úr. Írásainak koronája a Római 
levél. „Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kieveztünk Filip-
piből és mentünk őhozzájuk Troásba 5 nap alatt, hol hét napot töltöt-
tünk”. (Cselekedetek 20,6.) Troásba 59-ben érkeztek és a hét első 
napján gyűltek össze az istentiszteletre. A keresztyének a hét első 
napját, a vasárnapot kezdték ünnepelni Jézus föltámadásának 
emlékére. A hét első napján fejezték ki gondolatukat az élő Jézus-
nak. Mivel Pál másnap tovább akart menni, „a tanítást megnyúj-
totta éjfélig.” (Cselekedetek 20,7.) A hosszúra nyúlt összejövetel 
éjszakáján, egy Eutikus nevezetű ifjú elaludt, kibukott a harma-
dik rendház ablakából. „Pál pedig alámenvén, reá borula és magához 
ölelve mondta: ne háborogjatok, mert a lelke benne van”. (Cselekede-
tek 20,10.) Fölhozták az ifjat elevenen, megvigasztalódtak, mert 
Isten ereje által feltámadott. (Cselekedetek 20,9-12.) „Mi pedig elő-
remenvén a hajóra, Assusba eveztünk, ott akarván fölvenni Pált, mert 
így rendelkezett, ő maga gyalog akarván jönni.” (Cselekedetek 20,13.) 
  



82 

 

 

A lelke benne van 

Csel. 20:10 
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Troástól déli irányban Assus a legnagyobb és legközelebbi 
kikötőhely, a Lekton-hegységet körülhajózva közelíthető meg. 
Pál a 40 kilométeres gyalog utat választotta, mialatt társai hajó-
val utaztak Assusig. Ő, egyedül, másfél napon keresztül tette 
meg ezt a távolságot. Előtte a zafírkék Égei-tenger, a vízen túl 
Lesbos szigetének hegyei emelkedtek. Mellette, fölötte, benne a 
hatalmas Úr, Akinek teljes szívével, erejével és elméjével szol-
gál megtérése óta. „Én hiszem, hogy azért ment kísérők nélkül, hogy 
egyedül maradjon az Úr Jézussal és fölkészüljön az elfogatására és be-
börtönzésére.”49 

Assusban Lukácsék várták, együtt folytatták útjukat hajón 
Jeruzsálem felé. (Cselekedetek 20,14.) Mitilénében álltak meg 
először, és a part menti vizeken haladva jutottak el Lesbos szi-
getének nagy városába, Mitilénébe. A város Lesbos szigetének 
déli csücskén található. „És onnét elevezvén másnap eljutottunk 
Khius ellenébe. A következőn pedig áthajóztunk Samusba és Trogilli-
umban megszállva, másnap mentünk Miletusba.” (Cselekedetek 
20,15.) Pál 56 éves. 

Troásból Efézusba 

„Elvégezte Pál, hogy Efézus mellett elhajózik, hogy ne kelljen néki 
időt mulatni Ázsiában, mert sietett, hogy ha lehetne néki pünkösd nap-
jára Jeruzsálembe menni.” (Cselekedetek 20,16.) Milétusban időzve 
59-ben magához kéri Efézusból a gyülekezet püspökeit és pres-
bitereit. Lelki, teológiai felkészültségével minden tekintetben 
nagy a tekintélye. Eddigi munkáját Isten áldása megpecsételte.  

Milétus virágzó kereskedelmi központ Kisázsiában, Efézus-
tól 60 km-re. Pál ebben a városban búcsúzik el az efézusi keresz-
tyén gyülekezet vénjeitől. „Semmivel sem gondolok, még az én éle-

                                                 
49 Pollok: The Apostle Paul. 
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tem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat öröm-
mel és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonysá-
got tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról… Viseljetek gondot 
azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyá-
zókká tett. Az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulaj-
don vérével szerzett…” (Cselekedetek 20,27-28.) „És mikor ezeket 
mondotta, térdre esve imádkozott mindazokkal egybe. Mindnyájan pe-
dig nagy sírásra fakadtak és Pálnak nyakába borulva csókolgatták őt. 
Keseregve, kiváltképpen azon a szaván, amelyet mondott, hogy többé 
az ő orcáját nem fogják látni. Aztán elkísérték őt a hajóra.” (Cseleke-
detek 20,24, 28, 36-38.)  

Ebből a részletes, pontos, forró hangulatú, de mégis a földi 
elmúlást lehelő ábrázolásból azt szűrhetjük le, hogy Pál soha 
többé nem találkozott az efézusi keresztyénekkel. Ha Pál 70-ig 
élt volna és a Cselekedetek Könyve 70-re lett volna kész, akkor 
Lukács hidegebben, realisztikusabban rajzolta volna meg a bú-
csúzás képét. „Amint pedig ő tőlük elszakadva elindultunk, egyene-
sen haladva Kousba érkeztünk. Másnap pedig Rodusba és onnét Pata-
rába. És mikor találtunk egy hajót, amely Feniciába ment átal, abba 
beülvén elhajóztunk. És miután megláttuk Ciprust és elhagytuk azt 
balkézre, eveztünk Szíriába és Tirusban kötöttünk ki, mert a hajó ott 
rakta ki a terhét.” (Cselekedetek 21,1-3.) Lukács az útirányt pon-
tosan részletezi, de Pál szolgálatairól hallgat. Ebből a tényből az 
olvasható ki, hogy sietnek Jeruzsálem felé, „hogyha lehetne néki, 
pünkösd napjára Jeruzsálembe menni.” (Cselekedetek 20,16.) 

Kous szigete Kisázsia délnyugati csücskétől Róma irányá-
ban fekszik. Innen délkelet felé Rodus szigetére jutottak. Az-
után Licia partvidéke mellett tovább Patarában kötöttek ki, 59-
ben. Tehát mindvégig part mentén vitorláztak, húsvét utáni 
(kovásztalan kenyerek ünnepe) időszakban. (Cselekedetek 
20,6-16.) 
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Patarában sem időztek, hanem egy Tirusba induló hajót ta-
lálva, kibérelték. Ciprust balkéz felől hagyva megkerülték Mál-
tát. Itt a hajósok eltávolodva a parttól, egy háromszög átlója sze-
rint szelték a vizet Tirus felé. Ez a sietés Pál apostol életét jelzi, 
amint Timóteustól búcsúzott: „Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem 
az igazság koronája” (II Timóteus 4,7.) Az apostolnak valóban 
„futás volt” az élete.  

Tirusban „maradtunk hét napig, miután feltaláltuk a tanítványo-
kat”. (Cselekedetek 21,4.) Néhányan úgy vélekednek, hogy Pál 
valamiért lemondott eredeti tervéről, hogy pünkösdig Jeruzsá-
lembe jusson. Viszont kimondhatjuk, hogy pünkösd előtt két 
héttel érkezett Tirusba, a húsvét és pünkösd közötti időszak 
pontosan 50 nap. Tehát felérhetett az ünnepre. 

Tirusból Ptolemaisba hajóztak, amihez kb. egy napra volt 
szükség. (Cselekedetek 21,7) Ptolemaisban „köszöntvén az atya-
fiakat, náluk maradtunk egy napig. Másnap pedig elment Pál és mi, 
akik ő vele voltunk, érkeztünk Cézáreába.” (Cselekedetek 21,7-8.) 
Ptolemaisból vagy hajón utaztak, vagy gyalog tették meg a 46 
km-es utat, egy hosszúnapi járóföldön.50 

Jeruzsálem előtt Cézárea az utolsó állomás. Lukács beszámol 
arról, hogy több napig időztek Filep evangélista házánál. (Csele-
kedetek 21,10.) Ebben az otthonban jelentette ki a Szentlélek Aga-
bus próféta által egy jelképes cselekedetben, hogy fogság vár Pál 
apostolra Jeruzsálemben. Agabus megkötözte kezét és lábát ezt 
mondván: „A férfiút, akié ez az öv ekképpen kötözik meg a zsidók Jeru-
zsálemben és adják a pogányok kezébe.”(Cselekedetek 21,11.) A ke-
resztyének nehezen értik meg és elszomorodva nyugosznak 
bele, mint Jézus szenvedésébe a tanítványok: „Mentsen Isten 
Uram, nem eshetik meg te veled!” (Máté 16,23.) Jézus más képen 

                                                 
50 Varga: Apostolok Cselekedetei. 
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imádkozott a Gecsemáné kertjében: „Legyen meg az Úrnak aka-
ratja”. Pál minden helyzetében Krisztusnak kíván engedelmes-
kedni. 

Cézáreából Jeruzsálembe csak szárazföldön mehettek. A jó 
170 km-es utat általában 4-5 nap alatt győzik le. Félúton, Anti-
patrisban szoktak megpihenni. A ciprusi származású Mnaáson 
pogányból lett keresztyén otthonában kaptak éjszakai szállást, 
majd az Úr nevében nekivágtak Jeruzsálem felé. (Cselekedetek 
21,16.)  
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Kihallgatások 

Jeruzsálemben 

Rómában Néró császár uralkodott, aki zseninek gondolta 
magát, de a realista kritikusai fél-, sőt teljesen őrültnek tartot-
ták. Ez az örökbefogadott fiú 37-ben született, és 17 éves fejjel 
kezdte császárságát 54-ben. Uralkodott 68-ig, kezdetben siker-
rel, aztán tragikusan. Fiát, anyját, feleségeit megölette, azután a 
szenátus tagjait irtotta. Felgyújtotta Rómát, amit a keresztyé-
nekre fogott, akiket üldözött, végül öngyilkos lett. Palesztiná-
ban Antonius Félix (52-60) viselte a római császár kinevezése 
folytán prokurátori címét. A főpap Anániás 48-tól 59-ig elnö-
költ, második Hannás pedig 62-től. Pál apostol 56 éves és „siet, 
hogy ha lehetne néki pünkösd napjára Jeruzsálembe lenni”. (Cseleke-
detek 20,16.) Lukács kihagyja azt, amit Pál később saját szájával 
mond el, hogy „sok esztendő múlva pedig eljöttem, hogy az én né-
pemnek alamizsnát hozzak és áldozatokat”. (Cselekedetek 24,17.) 

Az apostolt 59 pünkösdje előtt a hellénista keresztyének is 
örömmel fogadják. Másnap Jakab házánál találkozott a gyüleke-
zet „tekintélyeseivel”. Valószínűleg némelyek hiányoztak a „ti-
zenkettes tanítványi kör” tagjaiból. Beszámolt arról, amit az Úr 
cselekedett a pogányok között általa. „Azok pedig ezt hallva dicsőí-
tették az Urat.” (Cselekedetek 21,20.) Azt tanácsolták neki, hogy 
tisztuljon meg a Mózes törvénye szerint. Vegyen maga mellé 
négy nazireus ifjút, költsön reájuk, hogy megnyírassák fejüket. 

Némely szentíráskutató szerint Pál pünkösdig nem érkezett 
meg Jeruzsálembe, aminek ellent mond az, hogy a megtisztu-
lást pünkösdkor szokás elvégezni, és a diaszpóra zsidósága 
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csak nagy ünnepeken járt föl a szent városba. És „az Ázsiából 
való zsidók ünnepenként meglátták őt a templomban”. (Cselekedetek 
21,27.) Elfogadjuk, hogy Pál ott volt az ünnepen 59-ben, ahová 
június 5-ig megérkezett.  

Míg Pál a nazireusi fogadalmat tett négy férfit várta, a meg-
tisztulás hetedik napján, az ázsiai zsidók „felindították az egész 
sokaságot” ellene (Cselekedetek 21,27.). Azzal vádolták, hogy 
egy pogányt (aki keresztyénné lett!) ‒ név szerint Trofimust ‒ 
bevitt az ősi szent helyre, ahová pogányoknak, halálbüntetés 
terhe mellett tilos volt belépni. Azzal bizonyították a vádat, 
hogy Trofimust együtt látták Jeruzsálemben Pál apostollal. 
(Cselekedetek 21,29.) A botrányt csinálók efézusiak lehettek, 
mert Trofimus Efézusba való volt. A felingerelt tömeg neki buz-
dult a hamis vád alapján, hogy halálra verjék az apostolt. A föl-
lázadt tömeg megbotránkozott azon, hogy Trofimus belépett a 
templomba, de nem riadt vissza attól, hogy a templomban hajt-
son végre gyilkosságot. Bezárták a templomajtókat, és kivon-
szolták Isten házából az apostolt. (Cselekedetek 21,30.)  

A templomot szemmel tartották a rómaiak. A templomtér 
északnyugati sarkán lévő Antónia erődből figyeltek, és a római 
ezredes azonnal kivonult megfelelő katonai sereg élén. Pált ki-
ragadták a zsidók kezéből, akik súlyosan ütlegelték. A római 
tiszt nem vallási indítékból vagy humánus könyörületből sza-
badította ki Pált, hanem katonai, politikai okokból. A rómaiak 
katonailag és politikailag ellenőrizték a zsidókat, viszont vallási 
kérdésekben türelmesek vagy közönyösek voltak.  

Az első pillanatban a római ezredes arra gondolt, hogy Pál 
apostol vezére volt annak a lázadásnak, amit Félix semmisített 
meg. Felindultan kérdezte, hogy hát „nem te vagy az az egyiptomi, 
aki e napoknak előtte föllázította és kivitte a pusztába azt a négyezer 
orgyilkos férfiút”? (Cselekedetek 21,38.)  
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Foglyul adattam a rómaiak kezébe. 

Cselekedetek 28,17. 
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Pál azonban nem szökött rablóvezér, hanem Krisztusnak 
mindhalálig győzedelmeskedő vitéze, aki az ige alapján sza-
bályszerűen küzd. (II Timóteus 2,3-5.) „És mikor immár a várba 
akarták bevinni Pált, mondta az ezredesnek: vajon szabad-e nekem va-
lamit szólnom hozzád? Az pedig mondta: Tudsz görögül? - Kérlek té-
ged, engedd meg nekem, hogy szóljak e néphez”. (Cselekedetek 
21,37. 39.)  

Az ezredes annyira meglepődött, hogy engedélyt adott a vé-
dőbeszédhez. Pál az Antónia erőd lépcsőjéről szólt az odasereg-
lett zsidókhoz. Ez az első följegyzés arról, amikor Pál először 
beszél népének személyesen a megtérésének csodájáról és az Úr 
által megszabott küldetéséről. (Cselekedetek 22,3-21.) Megtéré-
sét még egyszer elmondta Agrippa király előtt. (Cselekedetek 
26,1-23.) Pál nem szégyellte az Úr parancsát, Aki őt a pogányok 
közé küldte. „Eredj el, mert én téged messze küldelek a pogányok 
közé.” (Cselekedetek 22,21.) A zsidók „hallgatták pedig őt e szóig, 
de most felemelték szavukat, mondván: Töröld el a föld színéről az 
ilyent… Mikor pedig azok kiabáltak és köntösüket elhányták és port 
szórtak a levegőbe, parancsolta az ezredes, hogy vigyék őt a várba, 
hogy korbácsütésekkel vallassák ki őt, hogy megtudhassa, mi okért ki-
abáltak úgy reá?” (Cselekedetek 22,23-24.)  

Amikor Pál megmondja, hogy ő római állampolgár, „mind-
járt eltávoztak azért őtőle, akik őt vallatni akarták. Sőt az ezredes is 
megijedt, mikor megértette, hogy római és hogy őt megkötöztette”. 
(Cselekedetek 22,29.) Ebben az a furcsa szituáció, hogy Pál te-
kintélye „nagyobb”, mert ő beleszületett római állampolgár, az 
ezredes pedig drága pénzért vásárolta meg azt. A százados 
„másnap pedig meg akarva tudni a bizonyos valóságot, miben vádolják 
a zsidók, feloldotta őt bilincseiből és megparancsolta, hogy az ő egész 
tanácsokkal egybe, ő hozzá menjenek. És levezetvén Pált, eléjükbe állí-
totta”. (Cselekedetek 22,30.)  
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Ki volt akkor a főpap? 
Kálvin és Varga Zsigmond szerint Anániás viselte azt a mél-

tóságot, Claudius és Néró császárok alatt.51 Anániás 48 és 59 kö-
zött volt jeruzsálemi főpap, ez az utolsó éve, amikor még dönt-
het. Utolsó lehetősége, amikor Jézus Krisztus váltsághalálát 
hallgatja, és a váltságot elfogadhatja, de elutasította.  

Különös jelenet ez a történet, amit azonban nem lehet Pál 
emberi éleslátásával magyarázni. Természetesen Pál tudta, 
hogy eljöttek a farizeusok és a sadduceusok, akik tagadják a fel-
támadást. De ő nem a két párt közötti ellentétet akarta kihasz-
nálni „a maga mentségére”, hiszen megkötöztetni és meghalni 
is kész volt az Úr Jézus nevéért. (Cselekedetek 21,13.) Pálnak itt 
újra a bizonyságtétel alkalmát adta meg Isten, és azt vallotta 
meg, hogy „ő Jézus mellett állva, vele járva, igazi farizeus és 
igazi izraelita tudott maradni, sőt tulajdonképpen az óta, igazán 
az, amióta Őt követi, mert most már nem bizonytalan várakozás 
számára a feltámadás, hanem ígéretes beteljesedés a Krisztus-
ban”.52 „Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi 
prédikálásunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül!” (I Ko-
rintus 15,14, 20.) „Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisz-
tus.” (Galata 2,20.) Annak okáért „nékem az élet Krisztus, és a meg-
halás nyereség”. (Filippi 1,21.)  

A következő éjszakát is fogságban töltötte. Nincs mellette 
Lukács, a szeretett orvos, sem az atyafiak, sem a fő-fő apostolok, 
de most is, mint máskor, benne, fölötte, körülötte ott van az Úr! 
„A következő éjszakán pedig mellé állt az Úr és mondta neki: Bízzál 
Pál! Mert miképpen bizonyságot tettél az énfelőlem való dolgokról Je-
ruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned.” 
(Cselekedetek 23,11.) Pál másképpen gondolta el a Rómába való 

                                                 
51 Flavius Josephus: Antiquitates, XX. 9, 2. 
52 Varga: Cselekedetek Könyve, 23, 6. 



92 

 

utazását, szabadon, a testvérek kíséretében. „Mert nem az én 
gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így 
szól az Úr!” (Ézsaiás 55:8.) A lényeg nem az, hogy bilincsben 
vagy bilincs nélkül látja-e meg Rómát, hanem az, hogy az Úr 
akaratából és az Úr küldetésében érkezett oda! (Róma 15,25.)  

„Mikor pedig nappal lett, a zsidók… összeszövetkezvén, átok alatt 
kötelezték magukat, hogy… megölik Pált.”  (Cselekedetek 23,12.) 
Tehát nem nyugodtak bele abba, hogy az ünnepen, a templom-
ban kicsúszott a kezeik közül. „Többen voltak pedig negyvennél, 
akik ezt az összeesküvést szőtték. Elmentek a főpaphoz és a vénekhez 
ezt mondván: átok alatt megesküdtünk, hogy semmit nem ízlelünk ad-
dig, míg meg nem öljük Pált. Most azért ti jelentsétek be az ezredesnek, 
a tanáccsal egybe, hogy holnap hozza le őt ti hozzátok, mintha az ő 
dolgának tüzetesebben végére akarnátok járni. Mi pedig, mielőtt ő ide 
érne, készek vagyunk őt megölni.” (Cselekedetek 23,12-15.)  

Cézáreában 

A Cselekedetek Könyvében eddig nem volt szó Pál rokonai-
ról, csak a Római levél végén, most pedig annyit közöl róluk Luk-
ács, hogy Pál nőtestvérének fia Jeruzsálemben élt. Valami módon 
tudomást szerzett a fanatikus zsidók összeesküvéséről. Először 
Pállal közli hamar, azután az ezredeshez engedték, és „mondta: a 
zsidók elvégezték, hogy megkérjenek téged, hogy Pált holnap vidd le a 
tanács elé, mintha valamit tüzetesebben meg akarnának tudakozni őfe-
lőle. Te azért ne engedj nékik, mert közülük negyvennél több férfiú le-
selkedik őutána, kik átok alatt kötelezték el magukat, hogy nem esznek, 
sem nem isznak addig, míg meg nem ölik őt. És immár készen vannak, 
várakozva a te üzenetedre.” (Cselekedetek 20,21.) A katonai és poli-
tikai szemszögből vizsgálódó ezredes azonnal felismeri a szélső-
séges, fanatikus szikáriusok csoportját. Ezért egyrészt, mert Pál 
római állampolgár, másrészt, hogy a felelősséget elhárítsa magá-
tól, pünkösd ünnepe után Cézáreába küldi az apostolt. 
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Feltűnően sok a Pált őrző katonák száma. „És magához hívat-
ván kettőt a századosok közül, mondta: Készítsetek föl 200 vitézt, hogy 
induljanak Cézáreába és 70 lovast és 200 parittyást az éjszakának har-
madik órájától fogva.” (Cselekedetek 23,23.) Pál az őrizetére ren-
delt katonákkal éjszaka hagyja el Jeruzsálemet. (Cselekedetek 
23,31.) „Elvitték Antipatrisba”, ahonnan a gyalogos őrizők visz-
szafordultak. A 70 lovas tovább kísérte Pált Cézáreába, ahol An-
tonius Félixnek adták át a kísérő levéllel együtt. Félix prokurá-
tor Heródes palotájában őriztette „értékes” foglyát, míg a zsidó 
vádolói megérkeznek. 

Antonius Félix prokurátorságának idejét nem tudjuk ponto-
san meghatározni. A tudósok általánosan és egyértelműen úgy 
értelmezik, hogy 49-ben vagy 52-ben kezdte el hivatalát. Tevé-
kenységét nem tartották kielégítőnek a római impérium szem-
pontjából, ezért 62-ben visszavonták a megbízatását. 

„Öt nap múlva azután aláment Annaniás főpap a vénekkel és a 
Tertullus nevű prókátorral (ügyvéddel), kik panaszt tettek a tiszttar-
tónál Pál ellen.” (Cselekedetek 24,1-9.) Pál élettörténete szem-
pontjából fontos volna tudni Félix és az utána következő Festus 
pontos szolgálati idejét. Ha ezeket tudnánk, akkor könnyen és 
reálisan rögzíthetnénk Pál harmadik missziói útjának végét, a 
jeruzsálemi pünkösd ünnepet, elfogatását, cézáreai fogságát és 
az utána következőket. Claudius császár 49-ben döntött egy új 
kormányzó Júdeába való kinevezéséről.53 Ez idő tájban utazott 
oda Marcus Antonius Félix (= szerencsés, boldog). Elődje Ven-
tidius Cumanus volt. Az ő visszavonulása után Félix teljesen át-
vette a hatalmat Júdeában, Samáriában, később Szíriában is. Pro-
konzulsága alatt egyesült ismét Júdea és Samária. Flavius Jo-
sephus nem tud arról már, hogy két tartomány lenne.54  

                                                 
53 Tacitus: Annales XII. 23. és 54. 
54 Antiquitates XX. 137. 
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Miután Félix Szíria helytartója lett, mert Jonathán főpap ké-
nyelmetlen volt neki, ezért menesztette főpapságából. Félix hosz-
szú ideig volt helytartó. Ezt Cselekedetek 24,10. alapján tudjuk, 
mert így szólt hozzá Pál, „miután intett neki a tiszttartó a szólásra: 
Mivel hogy tudom, hogy te sok esztendő óta vagy e népnek bírája, bá-
torságosabban védekezem a magam ügyében”. 

Félix gondosan végighallgatta a zsidó vádlókat, a védekező 
Pált, és elhalasztotta az ügy tárgyalását. Lisiás jeruzsálemi ezre-
destől újabb és pontosabb információkat kívánt szerezni Pál és 
a zsidók vitájára nézve. A tárgyalásról előbukkant adatokból re-
gisztrálhatjuk Pál életét Jeruzsálemtől Cézáreáig. „Öt nap múlva 
azután aláment Anániás főpap a vénekkel.” (Cselekedetek 24,1.) Pál 
így szólt: „Mert megtudhatom, hogy nincsen tizenkét napjánál több, 
mióta följöttem imádkozni Jeruzsálembe.” (Cselekedetek 23,11.) A 
két hely között van némi kronológiai különbség, de a tizenkét 
nap történetét Varga Zsigmond segítségével a következőkép-
pen rakhatjuk össze: 

Első nap, Pál 59 pünkösdjére fölment Jeruzsálembe, és Jakab-
bal találkozott. (Cselekedetek 21,18.) 

Második nap vállalja a nazireusi fogadást apostol társai taná-
csára. (Cselekedetek 21,26.) 

A Jeruzsálemben töltött hatodik napon, tehát a hétnapos áldo-
zati időszak végén elfogják. (Cselekedetek 21,27.) 

A hetedik napon a Szanhedrin elé hurcolják, de az Úr látomás-
ban megjelenik Pálnak és erősíti. (Cselekedetek 22,30-tól 23,11.) 

A nyolcadik napon kiderül az ellene szőtt összeesküvés, ezért 
az éjszaka harmadik órájában Pált kiviszik Jeruzsálemből. (Csele-
kedetek 23,12 és 31. vers.) 

A tizenharmadik napon Annás főpap és társai, Tertullus ügy-
véddel lejönnek Jeruzsálemből, hogy megvádolják Pált Félix tiszt-
tartó előtt. A Cselekedetek 24,1-ben olvasható öt napot tehát nem 
Pál elfogatásától, hanem Jeruzsálemből Cézáreába való elindulás-
tól kell számolni.  
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Pál munkatársai, tanítványai és kísérői lassacskán ismét csatlakoz-
nak hozzá. Mellette maradnak későbbi hajóútján is. Cézáreai fogsága 
idején többen meglátogathatták, mert könnyű fogságban volt. „Félix 
remélte, hogy Pál pénzt ad neki, hogy őt szabadon bocsássa.” (Cselekedetek 
24,26.) Ha az Úr erre indítja testvéreit, barátait, akkor munkatársai és 
látogatói bizonyosan összegyűjtik és kifizetik érte a váltságdíjat. Félix 
„megparancsolta a századosnak, hogy Pált őrizzék, de enyhébb fogság-
ban legyen, és senkit ne tiltsanak el az övéi közül attól, hogy szolgálja-
nak néki, vagy hozzá menjenek.” (Cselekedetek 24,23.) 

Igazság szerint a helytartónak szabadon kellett volna bocsá-
tania Pált, de mert pénzt nem kapott, és a zsidó Nagytanáccsal is 
vonakodott szembekerülni, elodázgatta döntését. Pál katonai 
fogsága, lazább védőőrizetet jelentett, megengedték neki, hogy 
szabadon érintkezhessen azokkal, akikkel akart. (Cselekedetek 
24,22-23.) Egy alkalommal Félix helytartó a feleségével, Drusillá-
val is kikérdezgette és meghallgatta Pált a feltámadott Jézus felől, 
akinek merész, világos, bizonyságtétele után félelem támadha-
tott volna szívében bűnei miatt. De inkább ragaszkodott vétkei-
hez, mint Krisztusnak ingyen való bűnbocsánatához. Később is 
többször maga elé idézte, inkább a váltságdíjért, mint az evangé-
liumért. A remélt pénzt nem kapta meg, ezért leváltásakor „a zsi-
dóknak kedveskedni akarván, Félix Pált fogságban hagyta.” (Cseleke-
detek 24,27.)  

„Festus tehát miután bement a tartományba, három nap múlva 
fölment Cézáreából Jeruzsálembe. Panaszt tettek pedig neki a főpap és 
a zsidók főemberei Pál ellen.” (Cselekedetek 25,1-2.) Antónius Fé-
lix (52-60) után Porcius Festus következett és 60, vagy 61. június 
elején átvette Júdea tartományaiban hivatalát. Cézáreába érke-
zése után három napra fölment Jeruzsálembe, ahol 10 napot töl-
tött. Ezután „lemenvén Cézáreába, másnap ítélőszékébe ült és Pált 
előhozatta.” (Cselekedetek 25,1-6.) Vele voltak a jeruzsálemi 
zsidó főemberek is.  
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A feltámadás miatt vádoltatom 

Csel. 29:6. 
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Ha Pált 59.-ben fogták el Jeruzsálemben, és két év múlva Félix 
helyett Festus lett a helytartó (Cselekedetek 24,24.), akkor ezt a 
kihallgatást 61-ben tartották. A Jeruzsálem és Cézárea közötti 
utazás kb. négy nap. Ezt beleszámítva, Festus a Júdeába érkezé-
sétől számított 18. napra hallgatta ki Pált, aki 58 éves. Az apostol 
ismét a római törvényszék előtt áll. A zsidók képtelenek bebizo-
nyítani vádjaikat, de mikor Pál észreveszi, hogy Festus kedves-
kedni akar a zsidóknak (25,9.),kkor a császárra apellál. (25,11. 21. 
25., 26,32., 28,19.) Az apostol itt hivatkozik először a császárra. A 
fellebbezést Festus megengedi Pálnak, de mivel most lépett hiva-
talba, ezért a zsidók bizalmát is szeretné megnyerni.  

„Néhány nap elmúltával pedig Agrippa király és Bernicé érkezett 
Cézáreába, hogy köszöntsék az új helytartót, Festust. Mikor pedig több 
napot időztek ott, Festus elébe adta a királynak Pál dolgát.” (Cseleke-
detek 25,13-14, 26,1-9.) Agrippa II. királyt 50-ben bízták meg a 
kis Chalcis kormányzásával. Filep fejedelem tetrarcháját 53-ban 
nyerte el. Meghalt 100 körül. II. Agrippa az utolsó zsidó király 
a római császár kegyeiből. Claudius udvarából jött, Néró alatt 
nyerte el Galileát és Júdeát. Bernice görög szó, latin megfelelője: 
Veronika, Agrippa testvére, akivel házassági viszonyban élt. 
Azért utaztak 61-ben Cézáreába, hogy Festus új helytartónak ki-
fejezzék jókívánságaikat.  

Festus szeretne többet tudni a Pál dolgáról, ezért kérdezi 
meg Agrippát, aki zsidó vallási ügyekben járatosabb volt nála. 
Másnap nyilvánosan Agrippa király elé állítják az apostolt, a 
városi előjáróság és a Cézáreában állomásozó római légiók ez-
redeseinek jelenlétében. Ismét beteljesedik az Úr kijelentése, 
amit Pálnak először Anániás által mondott, hogy „ő nékem vá-
lasztott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok, királyok 
és Izrael fiai előtt.” (Cselekedetek 9,15.) Pál védőbeszédében val-
lást tesz a damaszkuszi megtéréséről. Agrippa a sokat idézett 
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mondattal zárja le a vallomását: „Majdnem ráveszel engem, hogy 
keresztyénné legyek. Pál pedig mondta: kívánnám Istentől, hogy ne 
csak majdnem, hanem nagyon is… Agrippa pedig mondta Festusnak: 
Ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha a császárra nem 
apellált volna.” (Cselekedetek 26,32.) 

Itália felé 

„Mikor pedig elvégeztetett, hogy mi Itáliába hajózzunk, átadták 
mind Pált, mind némely egyéb foglyokat egy Julius nevezetű százados-
nak. Beültünk azért egy Adramittumból való hajóba, az Ázsia mentében 
fekvő helyeket akarva behajózni, elindultunk. Velünk volt a macedóniai 
Aristárkus, ki Thesszalónikából való.” (Cselekedetek 27,1-2.) A Cse-
lekedetek Könyve 27-28. részében olvasható drámai történetet 
plurálisban írja le Lukács. Cézáreában szálltunk hajóra. Adramit-
tum a távoli Troás kikötővárosa. „És másnap megérkeztünk Si-
donba, és Julius emberséggel bánt Pállal, megengedte, hogy barátaihoz 
elmenve, gondoskodásukban részesüljön.” (Cselekedetek 27,3.) Si-
donból balkézre hagyták el Ciprust, és Mírában kötöttek ki. Né-
mely kézirat szerint a távolság Tirus és Míra között 15 napi út, 
Mírától Knidusig újabb 15 nap. Ha ezekhez hét napot adunk az 
átszállásokat, várakozásokat indokolva, akkor Szép kikötőbe ok-
tóber első hetében érkeztek meg. Ez az adat majdnem pontosnak 
tekinthető és a helyi tengeri viszonyokat jól ismerő emberektől 
származik. Ugyanis beleszámolták a Cézárea és Sidon közötti 
egy napot, és a kedvezőtlen szeleket, amelyek miatt várakozniuk 
kellett, illetve az utazás tempója csökkent. 

Mírában „a százados egy Itáliába menő Alexandriai hajót talált, 
abba szállított be minket”. (Cselekedetek 27,6.) Az ókori Alexandria 
tengerészeit világszerte ismerték. Pál kérte, hogy a téli időjárás 
miatt ne induljanak tovább, de a tengerészek hírneve miatt Julius 
százados jobban bízott a hajó kormányosmesterében, mint Pál-
apostolban. (Cselekedetek 27,11.) A csoport tehát tovább utazott, 
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Agrippa mondta: 

Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek 

Csel. 26:28. 
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Lukács meg a Krisztusban szolgatársak Pál mellett a hajóban ma-
radhattak. Knidus a frigiai tartomány egyik kinyúló csücskén 
fekvő kikötőváros Milétus alatt. „Trofimust pedig Milétusban hagy-
tam betegen” (II Timóteus 4,20.), közli Pál Timóteussal. 

Az itt adódó kronológiai problémát az eredeti szöveg alap-
ján megfejthetjük. Az eredetiben szereplő „en” prepozíció jelen-
tése nem csak „-ban, -ben,” hanem „alatt” is. Luther fordítása 
„zu” előjárót használ, ami „-hoz, -hez” rag is. Pál Knidusban 
szakadt el a beteg Trofimustól. Mivel Knidusban nincs keresz-
tyén gyülekezet, de Milétusban igen (Cselekedetek 20,17-38.), 
Pál atyai gondoskodó szeretettel küldi oda a beteget.  

Knidustól délre vették az irányt lassan, „mivel nem engedett 
bennünket a szél”. Kréta déli oldalán hajóztak el Salmoni mellett, 
ami a sziget északkeleti csúcsán fekszik. Ettől lejjebb nyúlik el 
Szép kikötő öble, az ásatások szerint 2 km-re Lásea városától. 
(Cselekedetek 27,8.) „Mivel pedig sok idő múlt el és a hajózás már 
veszedelmes volt, mert a böjt is elmúlt immár, intette Pál őket ezt 
mondván nekik: Férfiak, látom, hogy nemcsak a tehernek és a hajónak, 
hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni a 
hajózás.” (Cselekedetek 27,9-10.)  

Pál az időt zsidó naptár szerint határozta meg. A kiengesz-
telés napját (nagyböjt) a Jóm Kippur Tisti hónap 10-én tartották. 
Ha mi is a tirusi zsidó naptárt vesszük alapul, akkor ez 59-ben 
október 28-ra esett. November 11-től március 5-ig szünetelt a 
hajózás, de már szeptember közepétől veszélyesnek számított. 
A tapasztalt hajósok ettől kezdve nem szálltak tengerre. A Cse-
lekedetek 27,8. szerint Szép kikötőbe is csak nagy üggyel-bajjal 
eveztek be, mégsem akartak itt maradni, noha Pál maradásra 
intette őket. Fénixbe kívántak telelni, mivel az jobb volt a kikö-
tésre. Szép kikötőhöz Fénix 60 km. Ha kb. három hetet várakoz-
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tak kedvező szélre Szép kikötőben és egy hétig vesződtek a ten-
geren, akkor november vége felé érhették el Málta szigetét.55 A 
rabbinus irodalomban négy-öt napot számoltak nagyböjt ünne-
péhez, s ettől kezdve igen kockázatosnak tartották a hajózást. 

„Mivel pedig déli szél kezdett lassan fújni, azt gondolván, hogy 
feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulva közelebb hajóztak el Kréta 
mellett. Nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, melyet 
északkeleti szélnek neveznek. Mikor pedig a hajó elragadtatott és nem 
bírt a széllel szemben menni, nekieresztvén azt, vitettünk tova.”  (Cse-
lekedetek 27,13-15.) Így sodródtak Kaluda szigete alá, mely 
nagyjából Fénixszel van egy vonalban, észak-déli irányban. 
„Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattattunk, másnap a hajó ter-
het kihánytuk és harmadnap kezeinkkel hánytuk ki a hajó felszerelését. 
Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak és 
nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett 
az életben maradásunk felől.” (Cselekedetek 27,18-20.) Szép kikö-
tőben való csendes, nyugodt pihenés helyett a viharos tengeren 
dobálóztak olyan időszakban, amikor legveszélyesebb volt a 
hajózás. 

Az apostolnak ismét látomása volt. A kilátástalan vergődés-
ben lebénultak a hajósok, de nem szunnyadt és nem aludt Isten 
népének Pásztora, hanem odaállott Pál mellé. Éjszaka megbíz-
tatta „egy angyala Istennek, Akié vagyok, Akinek szolgálok, ezt mond-
ván: Ne félj Pál! A császár elé kell neked állanod. És íme, az Isten aján-
dékba adta néked mindazokat, akik veled hajóznak”. (Cselekedetek 
27,23-24.) Miután Pál biztató kijelentést nyert az Úrtól, az igével 
megbátorította a hajósokat, katonákat, utasokat és foglyokat, 
összesen 270 személyt. Isten tiszta beszéde megszüntette, felol-
dotta a kétségbeesést és fölbátorított az evésre.  

                                                 
55 Og: Chronology, 173. 
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„Mikor pedig a tizennegyedik éjszaka eljött, amint ide s tovahá-
nyattunk az Adrián, éjféltájban észrevették a hajósok, hogy valami 
szárazföld közelget hozzájuk… és mivel féltek, hogy szirtes helyekre 
vetődhetnek, a hajónak hátulsó részéből négy vasmacskát vetettek ki és 
kívánták, hogy nappal legyen.” (Cselekedetek 27,27-29.)  

Preuschen azt állapítja meg, hogy egy hajó viharban tizen-
három és fél nap alatt kb. négyszáznyolcvankét tengeri mérföl-
det képes megtenni. (Egy tengeri mérföld 1855 méter.) Ez a 
megállapítás pontosan egyezik a Cselekedetek Könyvében leírt 
hajótöréssel. Ugyanis Kaluda szigettől Málta sziget távolsága 
474 tengeri mérföld. Ehhez hozzászámíthatjuk, hogy a hajó va-
lószínűleg kis ívben, dél irányába kinyúló ív alakjában sodró-
dott nyugati irányba. (Syrtis érintése veszélyes volt.) Miután 
méréssel megállapították a víz mélységét és fölismerték, hogy 
szárazföld közeleg, 4 horgony kivetésével megakadályozták a 
hajó zátonyra futását. (Cselekedetek 27,28-29.) Ezután a hajósok 
menekülni akartak a halálfélelem és a felelősségre vonás miatt, 
Pál azonban figyelmeztette Julius századost, és a vitézek meg-
akadályozták a szökést. (Cselekedetek 27,30-32.)  

A helyzetük pillanatnyilag csillapodott. A hajót lehorgo-
nyozták. Egyetlen „föladat maradt”, a reggelt várni. „Addig pe-
dig, míg nappal lenne, intette Pál mindnyájukat, hogy egyenek, mond-
ván: ma tizennegyedik napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit 
sem véve magatokhoz. Ezért intelek benneteket, hogy egyetek, mert az 
a ti javatokra szolgál.” (Cselekedetek 27,33-34.) Az apostol hálá-
kat ad a kenyér megtörése előtt, itt és most ez a zsidó szokás 
bizonyságtétellé magasztosul. Pál imádsággal bátorítja a kato-
nákat, utasokat és foglyokat. Az utazók száma „összesen kétszáz-
hetvenhat” (Cselekedetek 27,37.) Némely írástudó csak 76 lélek-
ről beszél, Flávius pedig azt írja, hogy egy ilyen hajó több száz 
lélek befogadására alkalmas. 
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Reménységben legyetek! 

Csel. 27:25. 
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„Mikor pedig megvirradt, a szárazföldet nem ismerték föl, hanem 
egy tengeröblöt sejtettek, amelyre elvégezték, hogy kihajtják a hajót, ha 
bírják”. (Cselekedetek 27,39.) Mivel nem ismerik föl tökéletesen a 
helyzetüket, ezért gondolják, hogy a szél segítségével partra jut-
tatják a hajót. Elvágták a vasmacskákat, és megtörtént az, ami 
gyakran előfordult ilyen esetben, hogy a part előtt víz alatti ho-
mokzátonyra futottak. Mellette mélyebb a víz, de amikor a hajó 
orra elérte az „első része ugyan megakadva, mozdulatlanul maradt. A 
hátsó része azonban szakadozott a haboknak ereje miatt.” (Cselekede-
tek 27,41.) A megszokott gyakorlat szerint ilyenkor a katonák 
fölkészültek a foglyok lemészárlására, de Julius százados Pált 
életben akarta tartani, ezért nem engedélyezte a likvidálást, és 
aki úszni tudott úszva, aki pedig nem, a hajó deszkáin mene-
kült, és mindnyájan kiértek a szárazföldre. Minden az Úr kije-
lentése szerint történt, hogy „egy lélek sem vész el közületek, hanem 
csak a hajó”. (Cselekedetek 27,22.) „És miután szerencsésen meg-
menekültek, akkor megtudták, hogy Melitának nevezik azt a szigetet.” 
Lukács 28,1.) Pál életútját nyomon követve Jeruzsálemtől Mál-
táig megállapíthatjuk, hogy 61. november közepén érték el leg-
hamarabb a szigetet. Bizonyítják ezt a tűzrakásról, esőzésről, hi-
degről szóló tudósítások. Pál 58 éves.  

Málta szigetének lakói nem rómaiak, hanem föníciai szár-
mazásúak, vagyis az akkori szóhasználat szerint „barbárok”. 
„Annak a helynek környékén voltak pedig a sziget főemberének, név 
szerint Publiusnak mezei jószágai, ki befogadván minket, három napig 
nagy emberséggel vendégül látott.” (Cselekedetek 28,7.) Pál, a 
benne lakozó mennyei erő által meggyógyította Publius beteg 
atyját. (Cselekedetek 28,8.) 

„Három hónap múlva egy Alexandriába való hajón elindultunk, 
mely a szigeten telelt, melynek címere: Castor és Pollux.” (Cselekede-
tek 28,11.) 
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A már idézett hajózási szabályok szerint ebben a korban már-
cius elején kezdődött a hajózási szezon. Lukács viszont három 
hónapról beszél. Ha tehát a legrosszabb naptári adatokat is vesz-
szük figyelembe, vagyis november közepére értek Máltára, ak-
kor Lukács szerint már február közepén tovább hajóztak. Az idő-
pont azonban elfogadható, mert Málta és Szicilia között kicsi a 
távolság, és a Szirakuza – Régium útvonalon, kedvezően március 
11-től volt alkalmas a hajózásra. Ogg szerint a Castor és Pollux 
sem futott ki hamarabb március 11 előtt. Plinius írja, hogy „a ta-
vasz utat nyit a tengeri hajózásra. Amikor a téli szeleket fölváltja a ta-
vaszi lágy sugallat… március 8-án”.56 A halál örvényeiből megsza-
badulva, keserves tapasztalatok után kedvező időjárás esetén 
hamarabb kihajózhattak. Vegetius szerint Julius százados nem 
indulhatott hamarabb március hónap előtt Róma felé.  

Málta szigetétől 62 koratavaszán megválva elhajóztak Szici-
lia keleti partvidékén. „És Szirakuzába eljutva, ott maradtunk há-
rom napig.” (Cselekedetek 28.12.) A Málta – Szirakuza távolság 
kb. 130 km. Egynapos tengeri út. Szirakuza és Regium útvonala 
sem tartott egy napnál tovább. „Onnét körülkerülvén, eljutottunk 
Régiumba és egy nap múlva déli szél támadván, másnap megérkez-
tünk Puteoliba.” (Cselekedetek 28,13.) Szicilia és Itália közötti 
szorosban fekvő kikötőváros Regium, ahonnan elérték Puteolit, 
és először léptek Itália földjére. Puteoli Nápolytól délre fekvő 
kikötőváros az öbölben, „ahol mi atyafiakat találtunk, kértek min-
ket, hogy náluk maradjunk hét napig, és úgy mennénk Rómába.” 
(Cselekedetek 28,14.) Miért maradtak hét napig a városban? Va-
lószínűleg azért, mert Julius százados engedett Pál kérésének, 
hogy maradnának egy kicsikét, akit élete megmentőjének tekin-
tett a hajótörés óta. Nem valószínű, hogy Julius jelentést küldött 
Rómába. Onnan kapott parancsra indult el azonnal a fővárosba. 

                                                 
56 H. N. II. 47. 
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Rómában 

Puteolitól Rómáig 250 km hosszú út vezetett. A Rómába 
tartó, keletről jövő utasoknak át kellett haladniuk a Via Appián. 
Rómából „az atyafiak mikor a mi dolgainkat meghallották, nekünk 
előnkbe jöttek az Appii Forumig és Tres Tabernaeig. És mikor Pál meg-
látta őket, hálákat adván Istennek, bátorságot vett”. (Cselekedetek 
28,15.) Pált az ismerős keresztyén testvérek fogadták, valószínű-
leg azok, akiknek a Rómabeli levél végén köszöntését küldte. Az 
Appii Forum, a Via Appia mentén feküdt, Rómától 65 km-re. 
Tres Tabernae közelebb, mintegy 48 km-re volt Rómától. 

„Mikor pedig Rómába jutottunk, a százados átadta a foglyokat a 
testőrség fővezérének. Pálnak azonban megengedték, hogy külön lakjék 
az őt őriző vitézzel.” (Cselekedetek 28,16.) Az apostolt 59 pün-
kösd után fogták el Jeruzsálemben. Két évig sínylődött 59 és 61 
között cézáreai fogságban, onnan 61-ben indítják Rómába. Mál-
tán telelt ki 61-62-ben, és 62 áprilisában eléri az örök várost, Ró-
mát. 59 éves.  

Eddigi életét így summázhatjuk: „több vereség, több börtön, gya-
korta való halálos veszedelem által” a Krisztusért! „A zsidóktól ötször 
kaptam negyvenet egy híján. Háromszor megostoroztak, egyszer meg-
köveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töl-
töttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszede-
lemben rablók közt, veszedelem pogányok között, veszedelemben város-
ban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben 
hamis atyafiak között. Fáradságban és nyomorúságban, gyakorta való 
virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hi-
degben és mezítelenségben. Mind ezeken kívül van az én naponkénti 
zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja.” (II Korintus 11,22-28.) 

Hogy bírta ki mindezt? A benne munkálkodó hatalmas 
mennyei erő által. 
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Megengedték, hogy külön lakjon 

Csel. 28,16 
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Magát legkisebbnek tartja az apostolok közül. De „ISTEN 
KEGYELME ÁLTAL VAGYOK, AMI VAGYOK.” (I Korintus 
15,10.) „Ez okért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
Atyja előtt… Annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban 
nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Ámen!” (Efézus 3,14. 
21.)Az őrizet alatt sem pihent. „Történt pedig, hogy három nap 
múlva magához hívatta Pál a zsidók közül való főembereket.” (Csele-
kedetek 28,17.) Először Rómában is a zsidóknak tett bizonysá-
got Jézus nevéről. „Kitűzvén tehát néki egy napot, eljöttek hozzá a 
szállására többen, kiknek nagy bizonyságtétellel szólt az Istennek or-
szága felől, igyekezve elhitetni ővelük a Jézus felől való dolgokat, úgy 
a Mózes törvényéből, mint a prófétákból, reggeltől fogva mind estig.” 
(Cselekedetek 28,23.) A szabadon elmondott prédikációból 
megállapítható, hogy fogsága nem szigorú. Saját maga bérelte 
szálláson, egy római katona felügyelete mellett hirdette, szol-
gálta az evangéliumot és fogadta látogatóit. Stalter szerint a ka-
tonákat rendszeresen váltották, ezért minden 24 órában kato-
nákkal érintkezett. Jézus nevét hirdette nekik, amit a katonák 
összegyülekezve is hallgattak, és bizonyosan többen hitre jutot-
tak. De másfelől mindenféle emberek is jöttek hozzá.  

„Maradt pedig Pál két egész esztendeig az ő tulajdon bérelt szál-
lásán és mindazokat befogadta, akik ő hozzá mentek”. (Cselekedetek 
28,30.) Lukács szerint 64 közepéig maradt ezen a szállásán, „pré-
dikálva az Istennek országát és tanítva az Úr Jézus Krisztus felől való 
dolgokat, teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül.” (Cselekedetek 
28,31.) A Cselekedetek Könyvének befejező része győzelmi hír-
adás! „Victoria Verbi Dei, Paulus Romae, ape evangelii” (Győzött 
Isten Igéje. Pál Rómában megcsendíti az evangéliumot. Bengel). 

Lukács történész szerette, tisztelte és gondozta Pált. A Csele-
kedetek 9. részéből úgy látszik, mintha az apostol életrajzát írná, 
azonban Lukács számára, Pál apostolnál is drágább és fontosabb 
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az Úr evangéliuma, ami Rómába, az akkori világ szívébe eljutott. 
Lukács szempontja nem Pál életrajza, hanem az evangélium ter-
jedését követi nyomon az első keresztyén pünkösdtől Rómáig. 
Ezért nem foglalkozik Pál arábiai tartózkodásával és az evangé-
lium szempontjából mellékes dolgokkal.  

A Krisztus evangéliumát valló hittudósok szerint, a Csele-
kedetek Könyve itt befejeződik. Pál többé nem hirdette más he-
lyen Isten országát, de ha így történt volna is, az esemény mel-
lékes az evangélium szempontjából. Foglalkozzunk azokkal a 
nézetekkel is, amelyek szerint a Cselekedetek Könyve befejezet-
len, mert írása közben Lukácsot magához szólította Isten. Az 
biztos, hogy a Cselekedetek Könyve Isten igéjének története 
földi históriánkban, az emberi individumban és kollektívum-
ban. Az evangélium históriája csak részben kronológia. A lé-
nyeg az, hogy az Ige testté lett és a Szentlélek munkája kinyil-
vánult az emberi történelemben. „Minden hipotézist, mely a köny-
vet befejezetlennek tartja, el kell utasítanunk”.57 Lukács történész a 
Szentlélek által nem azt látja legfontosabbnak, hogy Pál hogyan 
élt Rómában, hanem azt, hogy ott prédikált és az evangéliumot 
némelyek befogadták. 

A Cselekedetek Könyve 28,31-gyel lezárult. Lukács művét 
tekinthetjük Pál életrajzában a leghitelesebbnek és legrészlete-
sebbnek. Rómába érkezett, két évig fogoly nagy könnyítések-
kel. A régi kánontöredékekben is megtaláljuk a két év fogságot: 
Római Kelemen, Korintusiakhoz írott levele, ami 96-ban ké-
szült, valamint Actus Petri Vercellensisben, ami kb. Krisztus 
után 200-ban keletkezett és a Muratori kánontöredékekben, 
ugyancsak 200-ból.  

Mi történt vele később, két év után? A kérdésre nem könnyű 
válaszolni. Ezt az időszakot ‒ most is a Bibliát véve alapul ‒ a 

                                                 
57 Jubileumi Kommentár 172. 
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római fogságból írt levelei alapján igyekszünk rekonstruálni. 
Sajnos a római fogságból írt leveleiből több lehetőségre is követ-
keztethetünk, az események tekintetében. Ha pedig összeha-
sonlítjuk az egyházi hagyománnyal, akkor még bizonytala-
nabbá válnak a dolgok. Eddig megközelítő pontossággal sike-
rült Pál életének kronológiáját összeszedni, a hozzáférhető ada-
tok alapján nagyjából megrajzoltuk, hol járt és mikor. A Csele-
kedetek Könyve végén azonban két lehetőség között választha-
tunk, az egyik, hogy elfogadjuk a hittudósok állítását, hogy Pál 
két év után kiszabadult a fogságból, és valamikor visszakerült 
oda meghalni.58 A másik nézet, hogy Pál két év után Néró csá-
szár kezétől 64-ben mártírhalált szenvedett.  

A másik következtetést Pál római fogsága mellett a követ-
kező érvekkel magyarázzák. Lukács azt kívánta megírni máso-
dik könyvében, hogy az evangélium Rómába is eljutott. A har-
madik könyvében foglalkozott volna kihallgatásával és az ítélet 
eredményével, de közben Lukács meghalt. A Cselekedetek 
Könyvének befejezése más, mint az evangéliumé, amiből arra 
lehet következtetni, hogy Lukács még egy könyvet akart írni. 
Pontosan tudta, hogy mi történt Pállal, de hallgatott róla, hogy 
ne bolygassa a zsidó-római problémát.  

Philo szerint Lampont, aki Tibérius császár ellen vétett, két 
évig tartották vizsgálati fogságban. Plinius írja, hogy egy rab két 
évig volt vizsgálati fogságban. De ez nem bizonyíték, mert Pál 
is Cézáreában két évet várt, aztán vitték Rómába, és Porcius 
Festusnak indokolni kellett, hogy Pált miért küldte el a császár 
elé. A kettős római fogságot bizonyítók szerint Pál aktáiban 
semmi terhelő adat nem volt, és a rómaiak vallásos magatartá-
sáért nem végezhettek ki senkit. Pált Néró bírósága felmentette, 
és nyugodtan távozott Rómából két év letöltése után. Eusebius 

                                                 
58 Koncz Sándor: Pál apostol. Lelkipásztor, 1953. 
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azzal érvel Pál két római fogsága mellett, hogy II Timóteus 4,16-
ban azt írja, hogy „első védekezésem”, és „megszabadultam az orosz-
lánok szájától” mondat értelme az, hogy kiszabadult Rómából. 
Felsőruháját Karpusnál hagyta, amit a második római fogság-
ban kért Timóteustól, hogy hozza utána. (II Timóteus 4,13.)  

„Első védekezésem” a tárgyalás folyamatosságát is jelentheti. 
Pál apostol egyszeri Rómában való fogságáról a következő bizo-
nyítékok vannak. Nem írhatta Titusnak, hogy „siess hozzám jönni 
Nikápolyba, mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet”. (Titus 3,12.) 
A Cselekedetek Könyve 20,22-30 szerint Pál véglegesen elbúcsú-
zott az efézusi vénektől. „És most, íme, én a Lélektől kényszerítve 
megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott énreám.” A 
Máltán lakók „nekünk nagy tisztességet tettek és mikor elindultunk, a 
szükséges dolgokkal elláttak.” (Cselekedetek 28,10.) „Ne félj Pál! A 
császár elé kell neked állani.” (Cselekedetek 27,24.) Az apostolt min-
dig és minden helyen a Szentlélek vezette és az Úr kijelentései 
sorra beteljesedtek. Csak akkor tévedett volna, mikor búcsút vett 
az efézusiaktól? Vagy a római fogságból kiszabadulva nem ment 
oda többé vissza, hanem Hispániába utazott? Ennek nincs semmi 
nyoma, és az eddigi döntéseivel is ellenkezik, mert minden útja 
alkalmával visszatért Antiókiába és Jeruzsálembe. Fogsága 
könnyű (Cselekedetek 28,31.), és ha kihallgatása elkezdődött 
volna, akkor nem engedik meg, hogy szabadon érintkezzék 
azokkal, akikkel akar. Egyébként a Bibliában minden könyv be-
fejezett. A Cselekedetek Könyvének végén nem olvasunk test-
véri köszöntésről, sem emberektől való búcsúzásról. 

A troási prédikációtól és Eutikus feltámasztásától kezdve, 
Lukács igen részletesen írja Pál történetét, úgy, mint Jézus halá-
lának eseményeit. István diakónusnak alig jellemzi az életét, vi-
szont részletezi a mártíromságát. Miért hallgatta volna el Pál 
apostol „elköltözését”? Nem hallgatta el! Troástól részletesen 
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nyomon követi az útjait, cselekedeteit és szavait. Amikor elbú-
csúzik az efézusi vénektől, implicite már a halálát írja. Cézáreá-
ban Filep evangélista házánál is az elmúlás hangulata uralko-
dik. Pál kész meghalni az Úr Jézusnak nevéért. (Cselekedetek 
21,13.) A jeruzsálemi elfogatásától óránként, naponként, heten-
ként regisztrálja az eseményeket, mint ahogy a megholtaknál 
teszik, hogy életük utolsó napjaiban részletesen foglalkoznak az 
életével. Pálra is kitűnően vonatkozik ez az ige: „Emlékezzetek 
meg a ti előjáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét és figyel-
mezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.” (Zsidók 3,7.)  

Megjegyzendő az is, hogy az efézusiaktól vett búcsú hang-
vétele és szóhasználata ‒ futásomat elvégeztem ‒ rendkívül 
azonos II Timóteus 4. rész verseivel: „Első védekezésem alkalmával 
senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak… de az Úr mel-
lettem állott.” (II Timóteus 4,16-17.) Az efézusi és római tartóz-
kodás között időben nem volt nagy intervallum.  

Rómában csak Néró idején volt keresztyénüldözés. Néró 
császár uralkodásának második felében ideges, kapkodó, erő-
szakos diktátor lett. Ha képes volt megöletni anyját, feleségét, 
gyermekeit, és irtóhadjáratot kezdett a Senatus tagjai között, 
felgyújtatta Rómát és a keresztyénekre fogta ezt a látványt, arról 
nehéz elképzelni, hogy Pállal kesztyűs kézzel bánt volna. A tör-
ténelem tanulsága szerint a talajt vesztett tirannusok, életük vé-
gén esztelen pusztításba, gyilkosságba kezdenek és merülnek. 
Ha Néró fölmentette Pált, vajon megengedte-e neki, hogy el-
hagyja Rómát? Hogyan utazott haza? 

Ha két évig nem hallgatták ki, akkor ítéletet sem hoztak, leg-
feljebb halasztották az ügyét. Pált a római császári bíróság is ha-
lálra ítélhette. A II Timóteushoz írott levélben Pál azt kéri ifjú 
munkatársától, hogy ne szégyellje az evangéliumot és az ő fog-
ságát, mert az evangéliumért szenved. (II Timóteus 1,8. 19.) 
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Örül annak, hogy Onesiforus Rómában fölkereste, megtalálta és 
megvidámította, mert úgy szenved, mint egy gonosztévő az 
evangéliumért. (II Timóteus 1,16. 2,9.) Az Úr beszéde azonban 
nincs bilincsbe verve. 

A halálra készülő Pál elbúcsúzik Timóteustól, de kéri, hogy 
„igyekezzél hozzám jönni hamar”. (II Timóteus 4,6-9.) A halálra ké-
szülő emberekre jellemző, hogy fiatalokat emelnek föl, karolnak 
át, hogy az ő munkájukat, gondolataikat tovább vigyék. A bör-
tönben lassacskán mindenki elhagyja, csak Lukács marad vele. 
(II Timóteus 4,11.) Elfelejtik, vagy félnek vállalni Pált, aki egyedül 
marad az Úrral. Ismétlődik, ami Megváltónkkal a Gecsemáné 
kertjében és a keresztfán történt: a tanítványok mind elfutottak a 
Mestertől, hogy egyedül vigye véghez megváltásunkat. A ke-
resztyének elrejtőzhettek, vagy elfutottak Rómából, sokukat el is 
elpusztíthatták. Tacitus szerint59 Pál és Péter Néró alatt szenve-
dett mártírhalált. Péter Rómába meneteléről nem ír a Biblia. E. 
Meyer szerint Pált, a római állampolgárt a keresztyénüldözéskor 
megölték. Pál két éven át prédikált azoknak, akik közül néme-
lyek hittek, mások nem. A Szentlélek mondta Ézsaiás próféta ál-
tal „Eredj el e néphez és mondd: hallván halljatok és nézvén nézzetek, 
és ne lássatok… Legyen azért tudtotokra, hogy a pogány népeknek kül-
detett Istennek az üdvözítése és ők meg is hallgatják. És mikor ezeket 
mondotta, elmentek a zsidók maguk között sokat vetekedve… Pál két 
esztendeig prédikálta az Istennek országát és tanítván az Úr Jézus 
Krisztus felől való dolgokat.” (Cselekedetek 28,24-31.)  

A Timóteushoz írt levél készítésekor Timóteus Efézusban tar-
tózkodott. A levél valószínűleg 62 után készült. A második leve-
let Rómából írta. „Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se 
engem, az Ő foglyát… Az Úr legyen irgalmas az Oneziforusz háza nép-
ének, hogy az én bilincsemet nem szégyellte.” (II Timóteus 1,8. 16.) 

                                                 
59 Annales XV. 44. 
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Prédikálván az Istennek országát 

Csel. 28, 31. 
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Rabsága súlyosbodott, Timóteust arra kérte, hogy még a tél 
beállta előtt siessen hozzá hamar, mert érzi a halál közelségét, 
hogy „az én elköltözésem ideje beállott”. Kérdés, hogy Pál legked-
vesebb tanítványa és munkatársa életben találta-e még az apos-
tolt Rómában. (II Timóteus 4,21.) A levél stílusa, hangulata, ada-
tai szerint közvetlenül a halála előtt készült.  

Titushoz írott levelében Pál a krétai tartózkodásáról beszél, 
hogy Titust a szigeten hagyta a gyülekezet ügyeinek rendezé-
sére és nyáj pásztorolására. A Cselekedetek Könyve szerint Pál 
Róma felé hajózva járt Kréta szigetén. A levél keletkezési helyét 
és idejét a római fogság alapján könnyű megállapítani, mert Ró-
mában 62-64 között írta.  

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet 
megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet 
megád nekem az Úr ama napon, az igaz Bíró. Nemcsak nekem pedig, 
hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az Ő megjelenését.” (II Ti-
móteus 4,7.) Letargia és csüggedés helyett bátorítás, reménység 
árad szavaiból. Timóteust szolgálatra buzdítja az igazság érde-
kében a tévtanítások ellen és a közeli halála miatt is. Ő „elköltö-
zik”, de Jézus nem költözik el, Szentlelke által marad, és igéje 
által cselekszik. A „spendomai” (lefejez) és „analysis” (szaba-
dulás) Pál halálára vonatkozik. A római állampolgár apostol 
„kiváltságnak tekinti” a lefejezést. Az italáldozat Krisztus ki-
hulló vérére és a vértanúságra vonatkozik. „Analysis” a láncok-
tól való szabadulást jelenti, fizikai és pszichikai értelemben a 
Krisztushoz való kötöttséget fejezi ki. A halál közelsége nem 
szomorú gondolatokat ébreszt benne, hanem a közeli győzelem 
reménye. A nemes harcot végigküzdötte és győzött! 

Pál „a halál előszobájában” várakozik. Ilyenkor rémület ül a 
szívben, és mások biztatását várjuk. Az apostol nem retten meg 
a nyirkos, sötét börtönben. Megáldoztatása nem egy pillanat ese- 
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ménye, hanem hosszabb folyamat. Régóta ott van Istennek oltá-
rán. „Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy 
a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben.” (II Korintus 
4,11.) Nem Pált vigasztalják, hanem ő bátorítja és vigasztalja az 
itt maradottakat. A fiatal Timóteust készítgeti tovább a szolgá-
latra. A jó, igaz és szabályszerűen megvívott küzdelem jutalma: 
győzelmi korona. Olimpiai játékokon a győztes fejét megkoszo-
rúzzák. Ez nem csupán Pál győzelme, hanem elsősorban a Krisz-
tusé! (Róma 3,26. Galata 5,5.) Ebben a mennyei fényben nemcsak 
a saját üdvösségét látja, hanem azokét is, akik „várják az Ő megje-
lenését”. Az apostol „prédikálta az Istennek országát és tanította az Úr 
Jézus Krisztus felől való dolgokat teljes bátorsággal, minden tiltás nél-
kül.” (Cselekedetek 28,31.) Ez a mondat a könyv szép befejezése. 

Pál élete és halála vigasztaló, bátorító és követendő példa a 
mi számunkra és mindazoknak, akik az emberi élet és történe-
lem kuszált, ellentmondó nyomorúságaiban Krisztusra tekinte-
nek. Arra a Krisztusra, Akit Pál „emberközelbe” hozott azok-
hoz, akik hisznek benne. Mert az emberi élet célja, a világtörté-
nelem alfája és omegája, az első és utolsó szó: Jézus Krisztus! 
Ilyen történelmi és hitbeli látással valljuk mi is az apostollal: 
„Nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség.” (Filippi 1.21.) 

 

„Az elköltözés” 

A 411-412-ből való szír Martírológia szerint Pál 65. decem-
ber 28-án, 61 évesen szenvedett mártírhalált Rómában. Krono-
lógiai összeállítások szerint a Néró császár uralma idején fellob-
bant keresztyénüldözéskor végezték ki. Az „öreg Pál” 61 éves 
volt, amikor belépett oda, ahová mi most földi testben nem kö-
vethetjük. Oda, ahová a nagy nyomorúságból érkeznek sokan, 
ahol eltűnik minden fájdalom és sóhaj, mert ott az Isten minden 
mindenekben. (Jelenések 7,14-17. I Korintus 15,28.) 
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Függelék 

Pál életének summája60 

1‒6 éves koráig: Apja Tarzusban római állampolgár, fari-
zeus, sátor- és szőnyegkészítő. Anyja érzékeny lelkű zsidóasz-
szony. Nőtestvéréről tudunk, aki Jeruzsálemben tartózkodott, 
rokonai Rómában éltek. Született Krisztus után 4-ben Cilicia 
tartományában Tarzusban. Nyolcadik napra megkeresztelték 
(peritome) Saulusnak. Ő is római állampolgár.  

6‒13 évéig otthon sátorkészítéssel ismerkedik. 
14 évesen Jeruzsálembe viszik a tisztelt, híres, tanácsbeli 

Gamálielhez. 
14‒18 évig írásokat, Ószövetséget, törvényt tanul. 
19‒31 évig gyakorló éves, látta-hallotta Jézus életét, halálát, 

feltámadását. Indulatos természetű. 
31 éves, amikor Damaszkusz városa előtt találkozik Jézus-

sal, megtér. 
31–34: Damaszkuszból három évre Arábiába megy magáno-

san, azután 
35: Jeruzsálemben a tanítványokat keresi. 
36‒39: Visszatér Tarzusba. 
40: Szír-Antiókia gyülekezetétét tekinti otthonának, „hazajár”. 
41‒42: Első missziói út. Ciprusban Pál (kicsiny) római nevet 

vesz föl, majd keresztyéneket látogat. Listrában megkövezik.  
43: Gyülekezeteket szervez és bíztat Likaoniában, Szír-Anti-

ókiában és más helyeken.  

                                                 
60 Az időpontok némelyike hozzávetőleges. 
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Magához hívatta a zsidók főembereit 

Csel. 28,24. 
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44: Jeruzsálemi Zsinat. Antiókiában szolgál. 
44: Második missziói út. Szíriában, Ciliciában és különböző 

helyeken prédikál. 
45: Korintusban.  
46: Efézusban és Jeruzsálemben szolgál. 
47: Harmadik missziói útja: Antiókia, Galácia. 
50‒52: Efézus 
53: Korintus, Filippi, Efézus és a többi gyülekezet gondja. 
54: Troás, Efézus; búcsúzások. 
55: Tirus, Cézárea, Jeruzsálem, elfogatása. 
56‒57: Cézárea börtön, hajótörés, Málta szigete.  
58: Róma. Három nap múlva már zsidó főembereknek 

mondta el történetét. 
59‒60: Róma börtönében prédikál. 
61‒65: 61 éves, amikor a Szír Martírológia szerint 65. decem-

ber 28-án mártírhalált szenved. 

Pál levelei: 

Rómabeliekhez 
I Korintus 57 
II Korintus 58 
Galatákhoz 
Efézusba 56 
Filippi 
Kolossé 57 
I Thesszalónika 52 
II Thesszalónika 54 
I Timóteus 63 
II Timóteus 65 
Titus 64 
Filemon 62 
A Zsidókhoz írott levél szerzője kérdéses. 
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Császárok 

Augusztus Krisztus előtt 63-tól Krisztus után 14-ig. 
Tibérius Kr. u. 34-től 37-ig. (Március 16-án meghalt.) 
Caligula 37-től 41-ig. 
Claudius 41 januárjától 54-ig. 
Néró 54-től 68-ig. 
Galba 68-ban 
Ottó 69-ben 
Vitellius 69-ben 
Vespasianus 69-től 79-ig. (Jeruzsálemet lerombolja.) 

Júdea (Samária) helytartói 

Archelaos tetrarcha Kr. e. 4-től Kr. u. 6-ig. 
Antipas tetrarcha, Galilea-Perea Kr. u. 4-től 39-ig.  
Filippus tetrarcha Iturea Kr. e. 4-től Kr. u. 34-ig.  
Coponius 6-tól 9-ig. 
Andibulus 9-től 12-ig. 
Rufus 12-től 15-ig. 
Valerius Gratus 16-tól 26-ig. (Kinevezi Kajafást.) 
Poncius Pilátus 26-tól 36-ig Júdeában. 
Vitellius  
Marcellus 36. 
Marullust 37-től 41-ig. (Cézáreában.) 
Agrippa király I. 41-től 44-ig. (Márciusban halt meg.) 
Cuspius Fadus, Palesztinában 44-től 48-ig. 
Tiberius Alexander 46-tól 48-ig. 
Ventidius Cumanus 48-tól 52-ig. 
II. Agrippa 51. 
Félix prokurátor 52-től 58-ig. 
Festus 58-tól 90-ig. 
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Zsidó királyok 

Apa: Nagy Heródes Kr. e. 40-től Kr. u. 4 márciusáig, ő a gyer-
mekgyilkos. (Máté 2,16.) 

Fia: Philippis Kr. e. 4-től Kr. u. 34-ig. (Lukács 3,1.) 
Testvérei: Filep Abiléné és Lisániás, Heródes Antipas Krisztus 

előtt 4-től Krisztus után 40-ig. 
Fia: Archelaos Kr. u. 3-tól 6-ig. 
Unoka: Heródes Agrippa I. Kr. u. 41-től 44-ig. (A páska ünnepe 

után.) 
Dédunoka: Heródes Agrippa II. Kr. u. 50-től. 

Főpapok 

Joázár Kr. u. 4. (?) 
Hannás I. Kr. u. 6-tól 15-ig. 
Kajafás Kr. u. 18-ról 38-ig, akit Valerius Gratus nevezi ki. Ha-

lálra ítélteti Jézust. (Máté 26,65-66.) Jelen van Péter és János 
kihallgatásánál. (Cselekedetek 4,6.) 

Jonathán 46-tól 47-ig. 
Anániás 48-tól 59-ig. Khalkisi Heródes nevezi ki. Róma párti, 

Pál ellenes soviniszta, a zsidók megölik. 
Hannás II. 61-ben. 
Ismael 62-be. 
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Utószó 

Az Újszövetség népe akár a Szentírás olvasójaként, akár a 
tudományos érdeklődés jegyében veszi kezébe a szent iratokat, 
nem térhet ki a „páli korpusszal” történő találkozás elől, legyen 
szó bár személyes, lelki élményről vagy sajátos kutatási témá-
ról. A tanulmány tárgya tehát a keresztyén világban „örökzöld”, 
s ennek megfelelően sokan foglalkoznak vele. Emiatt sem ke-
rülhető meg rendszerint annak a Saulból Pálként, rabbiból 
krisztusi apostolként újjászülető személyiségnek az életútja, aki 
a feltámadott Jézus Krisztus hirdetésével, a hitből való megiga-
zulás, a kegyelemből való üdvözülés üzenetével két évezred ke-
resztyén nemzedékeit építi hitükben a levelein keresztül, s taní-
tásai a legjelesebb reformátorainkat indítják cselekvésre. 

A korai egyháztörténet még Péter apostolnál nagyobb tekin-
télyt tisztel benne: idővel fokozatosan szorul háttérbe. Az alak-
jához fűződő, forrásokból összegyűjthető adatok, a legendák s 
a különböző korok Pál apostol-ábrázolásai mozaikszerűen ala-
kítják a róla kialakított képünket. Személyében Istennek azt a 
küldöttjét ismerhetjük meg, aki a hitvalló missziójáért életének 
folyamatos kockáztatásával minden nyomorúságot és viszon-
tagságot vállal, ugyanakkor a kétkezi munkából élő, többi apos-
tol között – noha maga is végez fizikai munkát, hogy fenntartsa 
magát – mégis ő a leginkább „értelmiségi”. Bár a zsidó világlátás 
talaján marad, a hellén művelődés teljes eszköztárát is felhasz-
nálja szükség szerint a vallástétele során. Sokat tesz azért, hogy 
a keresztyénség kiszakadására a judaizmusból és elindulására 
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az önálló világvallássá növekedés útján, úgy tekinthessünk im-
már, mint visszafordíthatatlan folyamatra. 

Sorsának tanulmányozása, számos érdekes adalékhoz jut-
tatja az olvasót az őskeresztyének helyzetétől, mindennapjaitól, 
az apostol munkatársainak, tanítványainak dolgáig, a gyüleke-
zetek ügyéig vagy éppen a velük szemben ellenséges államha-
talom természetéig két keresztyén-üldözési hullám között az 
első század közepén.  

A felülről kapott küldetését beteljesítő, a hitvalló mártírok 
sorába emelkedő apostolnak az egyes települések hívő közös-
ségeihez írt leveleit, a szolgatársakhoz küldött lelkigondozói 
írásait egyaránt a Szentlélek inspirálta, s így Isten írott szava-
ként bátorítja, erősíti, vigasztalja, tanítja és építi ma is mindazo-
kat, akik ezeket hittel olvassák. 

KISS ENDRE JÓZSEF 
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Pál apostol Rómában 

Csel. 28,15. 
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A zsidók nem esznek, míg meg nem ölik 
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Pál apostol személyében Istennek azt a küldöttjét 
ismerhetjük meg, aki hitvalló missziójáért életé
nek folyamatos kockáztatásával minden nyomo

rúságot és viszontagságot vállal, ugyanakkor a kétkezi 
munkából élő, többi apostol között -  noha maga is végez 
fizikai munkát, hogy fenntartsa magát -  mégis ő a legin
kább „értelmiségi". Bár a zsidó világlátás talaján marad, 
a hellén művelődés teljes eszköztárát is felhasználja 
szükség szerint a vallástétele során. Sokat tesz azért, 
hogy a keresztyénség kiszakadására a judaizmusból és el
indulására az önálló világvallássá növekedés útján, úgy 
tekinthessünk immár, mint visszafordíthatatlan folya
matra.

Sorsának tanulmányozása, számos érdekes adalékhoz 
juttatja az olvasót az őskeresztyének helyzetétől, min
dennapjaitól, az apostol munkatársainak, tanítványainak 
dolgáig, a gyülekezetek ügyéig vagy éppen a velük szem
ben ellenséges államhatalom természetéig két keresz
tyén-üldözési hullám között az első század közepén.

A felülről kapott küldetését beteljesítő, a hitvalló már
tírok sorába emelkedő apostolnak az egyes települések 
hívő közösségeihez írt leveleit, a szolgatársakhoz küldött 
lelkigondozói írásait egyaránt a Szentlélek inspirálta, s így 
Isten írott szavaként bátorítja, erősíti, vigasztalja, tanítja 
és építi ma is mindazokat, akik ezeket hittel olvassák.

Kiss Endre József




