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Bevezetés 

Változás. Mi jut eszedbe erről a szóról? Jó, vagy rossz emlékek, érzések, gondolatok társul-

nak benned hozzá? A legtöbb ember fél és tart a változástól, mert az valami újat hoz, valami 

számára még ismeretlent. A változást ilyenkor úgy éljük meg, mint veszteséget, amely el-

vesz, vagy legalábbis elvehet valamit, amit megszoktunk, amiben már jól érzetük magun-

kat, ami biztonságot adott. Ezért is félünk minden változástól. Félünk attól, hogy képesek 

leszünk-e az újban megtalálni a helyünket, jól fogjuk-e benne érezni magunkat. 

Persze tehetünk úgy, hogy nem törődünk azzal, hogy változnak a dolgok. Féltékenyen őriz-

gethetjük a régit, menekülhetünk a valóság elől, de előbb-utóbb kénytelenek leszünk elfo-

gadni a valóságot. 

Mi keresztények is emberek vagyunk, akik nem szeretjük a változást. Mi is szeretjük őriz-

getni a megszokott világunkat, és félelmetesnek tartunk mindent, ami azt felforgathatja. A 

gyülekezetre, az egyházra is úgy tekintünk, mint az állandóság szigetére, amelyet éppen 

azért szeretünk, mert évezredek óta nem változott semmit. Legalábbis a mi emberi emlé-

kezetünk óta. Minden vasárnap ugyanaz a liturgia, szeretjük ugyanazokat az énekeket éne-

kelni, megszoktuk már ugyanazt a környezetet, amelyben minden a helyén van. PL: Egy 

lelkész át akart vinni egy zongorát a templom egyik oldalából, a másik oldalába, mert a 

másik helyen praktikusabb lett volna. De óriási ellenállásba ütközött, mert a közösség tagjai 

megszokták, hogy évtizedeken át azon az oldalon volt az a hangszer. Mit tett a lelkész? Min-

dig egy picivel arrébb tette, azután néhány hetet várt, és amikor az emberek megszokták az 

hangszer új helyét, újra csak tolt rajta egy kicsit. Eltelt egy év és a zongora a másik oldalon 

volt.  

A világ változik körülöttünk, és mi is változunk vele együtt. Mi már másként gondolkodunk, 

másként élünk, mint a szüleink. Keresztényként is tudomásul kell vennünk ezt a tényt, és 

ebben a megváltozott világban kell megértenünk és elfogadnunk a küldetésünket. A külde-

tésünket, amely változatlan: „tanítvánnyá tenni minden népeket”, hirdetni számunkra az 

Isten örömhírét. De mindezt egy megváltozott világban, megváltozott körülmények között, 

más utakon, más módszerekkel és eszközökkel lehet és kell tennünk. 

Ezért fontos kérdés az, hogy mi, Isten népe, hogyan tekintünk a változásra? Hogyan dol-

gozzuk fel? Hogyan kommunikáljuk magunk között? Mert az egyházat, a helyi gyülekeze-

teket nem azért bízta ránk az Isten, hogy bennük őrizgessük a múltat. A templom nem mú-

zeum, nem raktár, és főleg nem lomtár! S hogy mindezt miért mondtam el? Mert mai tör-

ténetünk a változásról szól, és nem is akármilyen változásról! 
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ApCsel 11,1-18. 

Nézzük, mire tanít bennünket a felolvasott történet a változásról! 

1. Valami váratlan történik… 

Az alaphelyzet az, hogy Jézus követői, Péter, az apostolok és a Júdeában élő testvérek, 

szembesülnek azzal a számukra addig elképzelhetetlen dologgal, hogy a pogányok is átél-

hetik ugyanazt, amit ők átélhettek. Egy nem zsidó ember, ráadásul egy katona, Kornéliusz 

és egész házanépe Jézus tanítványává lesz, sőt: mindannyian megkapják Isten Szentlelkét. 

Ne mosolyogjunk a gyülekezet ezen reakcióján! Mert mi sem vagyunk különbek, mint ők! 

Mert az apostolok és a Júdeában élő testvérek, mindannyian zsidóként nőttek fel, mélyen 

belegyökerezve népük hagyományaiba. Amiben pedig felnő az ember, az határozza meg 

gondolkozását, érzéseit, a világban történő dolgokhoz való hozzáállását. A miénket is! 

Péter, az apostolok és a Júdeában élő testvérek pedig abban nőttek fel, hogy egy nem po-

gány áttérhet ugyan zsidó hitre, de akkor sem válik belőle zsidó, akkor is másként fog Isten 

népéhez tartozni, mert Isten népébe, szövetségébe születni kell. Igazán zsidó az, aki vér 

szerint Ábrahám, Izsák és Jákób leszármazottja.  

De most történik valami, ami az egész eddigi rendszert felborítja! Aszerint, amit Péter és 

hat társa átél, a pogányokat is ugyanarra a rangra emeli Isten, mint szövetséges népének 

tagjait. A pogányok is, akik nem voltak részesei a szövetség áldásainak, immár részesei lesz-

nek.  

„Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, ezt 

mondva neki: 3Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük.” – emögött az 

egész vita mögött valójában tehát az a felfoghatatlan változás áll, amit átélnek az első ke-

resztény gyülekezet tagjai. És a kérdés az, hogy hogyan dolgozzák fel azt a változást, amit 

átélnek, amivel szembesülnek. 

2. Mert nem kicsi a tét! 

Nem kisebb ugyanis a tét, mint annak a törékeny egységnek a megőrzése, ami egyben tartja 

a továbbiakban Jézus Krisztus tanítványait. Hogy ne szakadjon rögtön két pártra a keresz-

tény egyház: zsidó keresztényekre és pogány keresztényekre. (Ez egyébként nagyon ko-

moly kísértése volt az első század keresztény egyházának!) A tét tehát óriási: megőrizni a 

keresztény egységet. 

3. Hogyan viselkednek a szereplők? 

És ebben a kiélezett helyzetben azt látjuk, és ebből nagyon sokat tanulhatunk, hogy hogyan 

viselkednek ebben a történetben az egyes szereplők! 

Először is együtt akarják feldolgozni azt, amit átéltek. Vitáról olvasunk, ami azt jelenti, hogy 

különböző álláspontok ütköznek egymással. De ez a vita előre viszi a közösséget és nem 

szétszakítja. Pedig nagyon markánsak azok a vélemények, amik egymásnak feszülnek, és 

mégsem az történik, amire számítanánk. Nem hülyézik le egymást a vitatkozók, senki sem 

a maga igazságát akarja védelmezni a másikkal szemben, akár annak az árán is, hogy le-

húzza a másik előtt a rolót és sértődötten távozik.  
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Péter értelemszerűen előrébb jár, mint azok, akikkel vitatkozik. Ő élte át azt, ami Kornéliusz 

házában történt, ő volt szemtanúja, sőt tevékeny részese annak a változásnak, amit Isten 

elindított. Mégsem győzködi a többieket, nem kényszeríti őket, nem hivatkozik apostoli te-

kintélyére. Egyszerűen csak tolmácsolja, amit átélt és elmondja azt, amit ebből megértett. 

A többiek pedig szemébe mondják ellenérzéseiket, nem duzzognak a háta mögött, de köz-

ben nem mennek el amellett sem, hogy Péter a vezetőjük, akit maga Jézus bízott meg azzal, 

hogy vezesse őket. Ők sem akarják Pétert maguk alá gyűrni, mindenáron ragaszkodva a 

saját igazukhoz. 

Miért? Mert van egy közös alap, amihez mindenki ragaszkodik. Ez a közös alap pedig az, 

hogy szeretnénk megérteni ezt a helyzetet úgy, hogy egyikük se érezze azt, hogy vesztesként 

kerül ki belőle, hanem mindannyian megértik mivel lettek gazdagabbak. Mert mindany-

nyian azt akarják megérteni, hogy kitől származik az a változás, amit átéltek. Azt keresik, 

hogy mit akar az Isten, és előre készek annak alárendelni magukat! 

És ebben az egészben ez a döntő! A közösség azért nem szakad szét, mert mindenki felett 

ugyanaz a tekintély áll, akinek mindannyian alárendelik magukat! Mindannyiuk felett Isten 

áll, és ezért lehetséges az, amit olvastunk, hogy amikor meghallgatják Pétert, „megnyugod-

tak, dicsőítették Istent, és így szóltak: Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy 

megtérjenek és éljenek!”  

3. Tanulság 

Egy keresztény közösségben, ahol élet van, ott mindig vannak és lesznek feszültségek és 

viták. Amikor egy közösség útkeresésben van, ahogyan mi is abban vagyunk, mert hála 

Istennek nem vagyunk egyformák, lesznek vitáink. Ezért szükséges az, hogy előre eldönt-

sük az egy közös alapot, amelyből egyikünk sem enged: mindannyiunk számára az a fontos, 

hogy Istennek mi az akarata. Ezt akarjuk megérteni, ezt akarjuk elfogadni, ezt akarjuk en-

gedelmesen követni.  

Mert Isten akarata mellett másodlagos, hogy én, mi, mit akarunk. És ha mindannyiunk 

számára Isten akarata a fontos, és ezt együtt ismerjük fel, akkor bármilyen változás is jöjjön, 

egyikünk sem éli meg azt vesztesként, hanem úgy, hogy valami nála sokkal fontosabbnak 

a részese lehetett.  

Vannak közöttünk olyanok, akik előrébb járnak valamiben, mint a többiek. És vannak, akik 

félnek a változásoktól. Az egyik oldalnak meg kell tanulnia azt, ahogyan Péter viselkedett, 

a másiknak meg azt, hogy ha valamilyen változást Isten indít el, akkor attól nem kell félni, 

mert azzal az egész közösség gazdagodni fog. És a lényeg: Isten dicsőségét keressük és ta-

láljuk mindenben. A változásban is.  

Befejezés 

A világ változik. Nem tetszik az, ahogyan változik? Akkor álljunk mi a változások élére, és 

adjunk új irányt azoknak! Lehetetlen? Kevesen vagyunk? Kevesek vagyunk? Az egyház tör-

ténete tele van olyan emberekkel és közösségekkel, akik Isten erejére támaszkodva indítot-

tak el mély társadalmi változásokat. Pusztán csak azzal, hogy tették a dolgukat, amire Isten 

hívta el őket. Ez a mai bibliai történet is erről szólt! Péter és társai elfogadták a változást, és 

készek voltak elengedni a múltat! Mert készek voltak elfogadni azt, amerre Isten akarta ve-

zetni őket! Vajon mi készek vagyunk erre? 


