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Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől,
hogy megkövezi őket. Bevitték, és a nagytanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte a kihallgatásukat.
„Szigorúan  megtiltottuk  nektek,  hogy  tanítsatok  annak  nevében,  és  íme,  betöltitek  az  egész  Jeruzsálemet
tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét.” Péter és az apostolok így válaszoltak:
„Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti
fára függesztve kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte jobbjára, hogy megtérést és bocsánatot
adjon Izráelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az
Isten, akik engedelmeskednek neki.” (ApCsel 5:26-32)

Figyelemre méltó az apostolok határozott, de fegyelmezett, és az élő hit nyelvén megfogalmazott válasza a főpap
szavaira:  „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” Nem a húrt akarták feszíteni a kiélezett
helyzetben,  hanem  vallást  tenni  a  feltámadott  Úrról.  Beszédes  a  főpapok  hangvétele  is.  Nemcsak  az  apostolok
bizonyságtételének teljes tilalmát ismételgetik, hanem érezni lehet félelmüket és nyugtalanságukat.  „Ránk akarjátok
hárítani annak az embernek a vérét.” Szinte már babonás félelmükben ki sem merik mondani Jézus nevét. Micsoda
kiáltó ellentét: Péter így kezdte a mondatát a sánta ember meggyógyításakor a templom Ékes-kapujában: „a názáreti
Jézus nevében…”; a főpap „annak az embernek” a véréről beszél. 

Az apostolok nem személyes és politikai feszültséget generáltak. Bizonyságtételük igazi, biblikus bűnbánatra hívó
igehirdetést  tartalmazott.  A  bűnbánatról  nem  a  büntetés  értelmében  beszéltek,  hanem  szavuk  az  érzület
megváltoztatása, a megtérés lehetősége felé mutatott. A megbocsátó Jézus Krisztust hirdették, személyes élményeik
alapján, bizonyságtevő módon. 

Nem  mindig  ugyanaz  a  hatása  a  bűnbánatra  hívó  igehirdetésnek.  Az  első  pünkösdi  prédikáció  alkalmával  a
hallgatóság szíve mélyéig hatolt a szó, és így kiáltottak fel: „Mit cselekedjünk testvéreim, férfiak?” (ApCsel 3:37) Itt,
ezek az emberek  „arról tanácskoztak, hogy megölik őket…” (ApCsel 5:33) Mintha évszázadok távolán szólna át a
prófécia: „menj oda néped fiaihoz, és szólj hozzájuk, és mondd nekik: így szól az én Uram, az Úr!... – akár hallgatnak
rá, akár nem törődnek vele.” (Ezékiel 3:11) Vagy mint a magvető Jézus példázatában: „Íme, kiment a magvető vetni,
és vetés közben néhány mag az útszélre… a sziklára…, a tövisek közé… és néhány mag a jó földbe esett.”  (Máté 13:1-
9) A feladatunk ez marad: „Hirdesd az igét, állj elő vele… lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el… te
azonban végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.” (2Timóteus 4:1-5)

Imádkozzunk az ének szavaival:

„Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat!”
Így mondom, mert magam rég annak érezem.
Hadd járjak útadon, hadd várjam égi jódat
Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen.

Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem
Elrendelt utamat s minden parancsodat.
Egy vágyat hagyj nekem: hogy halljam és kövessem
Szent igazságodat, szent igazságodat.

Szólj, szólj, én Istenem! – szól hangodból a jóság,
A lelkem megfeszül, s a hallásban segít,
És szódban meglelem az örökkévalóság
Jó édességeit, jó édességeit.

Szólj és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek,
Szólj, hogy legyen szavad ír s gyógyító erő;
Szólj, dicsőséged úgy még szebben tündökölhet,
És mindörökre nő, és mindörökre nő.


