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Acta 15, 38. 

A mikor Pál és Barnabás az első térítő út alkalmával 
meghódított atyafiakat városról-városra újból fel akarták keresni 
(Acta 15, 36.), Barnabás azt ajánlotta Pálnak, hogy Márkot is 
vigyék magukkal (15, 37.). Pál ez ellen tiltakozott. Mert „azt 
tartotta helyesnek, hogy aki tőlük Páfosban elszakadt és nem 
ment velük a munkára, ne vigyék azt magukkal." Tudjuk, hogy 
e miatt Pál és Barnabás egymással meg is hasomlott. Márk 
elmaradásának tehát igen jelentős következménye lett. De Pál 
neheztelésének okát nem ismerjük. Forrásaink erről nem világo-
sítanak fel. 

Hogy Márk a régi s buzgó hivek egyike volt, azt tudjuk. 
Acta 12, 12 szerint az ő házuk volt a gyülekezeti élet egyik 
góczpontja. Ε gyülekezetnek egyik oszloposa Márk nagybátyja 
(Kol. 4, 10.) Barnabás volt. Mikor Barnabás és Saulus az anti-
ochiai gyülekezetnek a jeruzsálemi atyafiak számára gyűjtött 
adományát átvitték, visszatértükben Márkot is magukkal vitték 
Antiochiába (Acta 12, 25.). De nem tekintélye, hanem csak az 
atyafiságos viszony miatt. Barnabás ugyanis a gyülekezett által 
való kiküldetése óta (Acta 11, 22.) Antiochiában lakott. Hozzá 
ment most Márk. De hogy ott semmiféle szerepet nem vitt. 
mutatja az, hogy a gyülekezeti élet vezetői közt csak Barnabás 
és Saulus van megnevezve (Acta 13, 1.). Mikor a Szentlélek fel-
szólítja a gyülekezetet, hogy Barnabást és Pált missiói útra 
küldje ki, akkor sincs szó Márkról. Hogy Márk ez első térítő 
útra mégis velük ment, azt csakis Barnabásnak köszönhette. 
Világos, hogy nem jelentősége miatt lett a nagy missionáriusok 
társává. S hogy Barnabás Márkot is elviszi magával, annak oka 
kétségkívül az útitervvel van szoros összefüggésben. Ugyanis 
Cyprus szigetén akarták a térítést megkezdeni. Bizonyosan azért, 
mert Barnabás odavaló volt (Acta 4, 36,) s igy ismerte az ottani 
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viszonyokat s talán ott is oly nagy tekintélyben állott, mint 
Jeruzsálemben. Erre az útra azonban magukkal vitték egyebek 
mellett Márkot is, és pedig nem mint munkatársat, hanem mint 
szolgát (13, 5.). Bejárták az egész szigetet, de Márk a munkában 
sehol se vett részt. A szereplő személyek csakis Barnabás és 
különösen Pál. S mikor eredményes működés után Pál társasága 
a kisázsiai téritőútra tovább ment, akkor Márk visszatért Jeru-
zsálembe. Eddig se vett részt a térítő munkában, ezután se 
kívánt annak részese lenni. Miért járt hát Cypruson ? Minthogy 
az anyja cyprusi volt, kétségtelennek látszik, hogy csak rokon-
látóba ment el a szigetre. S a mikor a társaság a szigetről el-
távozott, visszatért anyjához. Csakis így érthető, hogy a mikor 
Pál ajánlatára újból fel akarják járni az első úton szerzett 
híveket, Barnabás, arra számítva, hogy ismét Cypruson kezdik 
az utat, ismét magával akarja vinni Márkot is. De ép oly ért-
hető, hogy Pál meg egyenesen és határozottan visszautasítja, 
mert őt, ki családi érdekekből csatlakozik a szent ügyben fára-
dozókhoz, nem tartja méltónak önmagukhoz. Barnabás azonban 
ezt nem tekinti oly nagy vétségnek s inkább a rokon Márkhoz 
csatlakozik, mint a már különben is föléje kerekedett Pálhoz, 
így történt, hogy az első téritő út egyik felét Barnabás, a 
másikát Pál járta be. De hogy utaik később megint egyesültek, 
mutatja I. Kor. 9, 6. Gal. 2, 13. Sőt Márkkal is megbékélt, a 
mikor az is komoly küldetésekben részes missionáriussá vált. 
(Kol. 4, 10.) 
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