
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Két nagykövet találkozása 
(Ap. Csel. 8,26-39) 

 
 jelzett történetnek csodálatos elıképét látjuk 
Ebed Melek, a szerecsen királyi szolga 
példájában (Jer 38,7-13), akinek személyesen, 

Jeremiáson keresztül üzeni Isten: “Ezt mondja a 
Seregek Ura, Izráel Istene: Ímé, én beteljesítem e 
város kárára és nem javára mondott beszédeimet, és 
azon a napon szemeid elıtt lesznek azok. És azon a 
napon megszabadítlak téged, azt mondja az Úr, és 
nem adatol amaz emberek kezébe, akiktıl félsz. 
Hanem bizonyára megszabadítlak téged, nem esel el 
fegyver miatt, és a lelked zsákmányul lesz néked, 
mert reménységed volt bennem, azt mondja az Úr.” 
(Jer 39,16-18) Más szerecsenekre (heréltekre, 
magtalanokra) nézve is tartalmaz ígéreteket az Írás: 
“Mert így szól az Úr a herélteknek: Akik megırzik 
szombatimat és szeretik azt, amiben gyönyörködöm, 
és ragaszkodnak az én szövetségemhez, adok nekik 
házamban és falaimon belül helyet és oly nevet, 
mely jobb, mint a fiakban és lányokban élı név; örök 
nevet adok nekik, amely soha el nem vész.” (Ésa 
56,4-5) 
Két nagykövet találkozásáról szól az Ige. 
Az egyik Afrika képviselıje: a szerecsenországi 
királynı kincstárnoka. Elıkelı, rangos ember, mint 
Zákeus. Gyönyörő villája van otthon. Mindez 
azonban mégsem elégíti ki. Keres, és hogy találjon, 
utazik is, viszont nem jó helyen keres, éppúgy mint a 
napkeleti bölcsek. Ott keres, ahol arra, Akit keres, 
kimondták már a halálos ítéletet és kidobták a 
táboron kívül. Ezért szomorúan indul haza egy 
Bibliával a kezében. Egy elhagyott, néptelen utat 
választ. Elege van már a zajból, a diplomáciai 
fogadások feszültségébıl, esetleges ihaj-csuhajából. 
Csendben akar lenni. Vajon tudja-e azt, ami két 
évezreddel késıbb egyik püspökünk ajtajára volt 
felírva: “A csendben, a csendben, a csendben van az 
Isten”? 

A másik “nagykövet” – verbi divini minister – Filep. Bár 
semmije nincs, övé minden. Amije van, semmi kincsért 
nem adná oda. İ egy sokkal nagyobb, beláthatatlan 
országnak a képviselıje. İt azért küldte Ura, hogy 
embereket békéltessen meg Önmagával. (2Kor 5,20) 
Filepet az induló ébredés közepébıl hívja ki az Úr a 
néptelen gázai útra. Filep nem érti, ösztönei teljesen 
ellenkeznek ezzel, de halló füle volt az Úr 
kijelentésére. Az ébredés tüzében is tudott figyelni, 
csendben lenni és engedelmeskedni. Háromszor 
olvassuk a történet során, hogy Filep “aláment”, de a 
szavakon túl az egész történet is e diakónus alázatáról 
szól. A kincstárnoknak kérnie kell ıt, hogy szálljon fel 
szekerére. Az “ülj mellém” pedig az ı részérıl is az 
alázat és nyitottság jele: elfogadja, hogy Filep tanítsa 
ıt. 
Óriási lehetıség és kísértés Filep számára, hogy most 
ı a samáriai ébredésrıl vagy a megrenoválandó 
mőemléktemplomokról beszéljen, és a gazdag 
kincstárnokban sponzort nyerjen e célra. Ennek 
ellenére Filep az Írásnak azon helyébıl kiindulva 
hirdetni kezdi neki Jézust. Az eredeti görög kifejezés 
szerint Filep “evangelizálta” a kincstárnokot, aki 
jóllehet olvasta és ismerte a Bibliát, nem értette azt, és 
annak összefüggéseit. Felemelte az idegen számára 
is a zászlót, amelyet saját népe eldobott. 
“A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet.” Rólad is! 
Jézus halálból való feltámadása, az ı felmentése a mi 
felmentésünk is. Kegyelmet hirdet! 
Végül mindketten leszálltak. Isten nagy áldásait csak 
alászállva, porig megalázkodva kapjuk. Vállalod? A 
komornyik belekeresztelkedett Krisztus halálába. 
Összetört a régi és kijött az új, aki örvendezve, 
önállóan megy tovább az útján. Nem kell Filepnek 
babusgatnia ıt, mivel ott van kezében és szívében 
annak szava, aki naponta vezet az ı Szentlelke által. 

Bódis Miklós
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Hírek, értesítések:  

• Örömmel értesítünk minden érdekeltet, hogy elkészült a Szilágyi Sándor bácsi bizonyságtételét 
rögzítı videokazetta. Ára 85.000 lej.  

• Megkésve ugyan, kívánunk Visky Istvánnak és Andreának sok örömet Mirjám lányukhoz! 
• Bálint László és Ágnes, valamint két gyermekük – Janka és Gergı – Debrecenbe költözött, ahol 

László kutatómunkát végez és továbbtanul. Ágnes (Siki) továbbra is a Koinónia könyvkiadó 
részidıs munkatársa marad. Hordozzuk ıket imádságainkban! 

• Rövidesen (június vége felé) megjelenik a Koinónia kiadásában Dr. Kecskeméthy István 
fordításában a teljes Biblia. Ez a sok évtizeden keresztül irattárban rejtızı kincs tudományos és 
lelki szempontból egyaránt nagyon jelentıs, méltán tekintünk várakozással megjelenésére. 

• Elmarad az elızı röpCÉ-ben és Kis Tükörben közölt lesi táborok közül a két következı: 
Érmihályfalvi gyülekezeti tábor (június 18–25), és a táborvezetık tábora (augusztus 21–25). 

• Lelkipásztoroknak és családtagjaiknak pihenıtábora lesz július 30-augusztus 2 között a 
bucsini táborhelyen. 

• Résztvevıket várnak a Magyarországi CE Bethánia nyári rendezvényeire: 

a) 2001. július 13-19. Között angol nyelvő ifjúsági tábor (Domaszék); Jelentkezni kell Czirbusz 
Endre, 7632 Pécs, Krisztina tér 21 X/42 címen. 

b) 2001. aug. 13 -16. között Nemzetközi Ifjúsági Vezetıképzı Konferencia lesz 
Hajdúszoboszlón. Szlovákiából és Kárpátaljáról is várnak fiatalokat, akik hitben vannak, és 
alkalmasak ifjúsági csoportok vezetésére, bibliaórák tartására. Erdélybıl 4-5 fı fiatalt várnak. 
Jelentkezni a következı címen kell: Bogyó András, 1194. Bpest, Hofherr Albert u. 63. E-mail: 
bogyoandris@uze.net  

c) 2001. aug.17-19 között  Piliscsabán Országos Ifjúsági Találkozó. Jelentkezni lehet Bethánia 
CE Szövetség 1088 Bpest, Krúdy Gy. u. 20. Címen. 

d) 2001.aug.21-24-ig Lelkészek és Lelkimunkások Konferenciája, Piliscsabán. Jelentkezni 
ugyanott. 
(A jelzett rendezvényekre 15 nappal a rendezvény megkezdése elıtt be kell jelentkezni! További 

tájékoztatással szolgálhatunk azoknak, akik részt szeretnének venni.) 

• Imádkozzunk: 
� A pünkösd áldott megünnepléséért 
� Szent Lélek által megszentelt életért 
� közösségeinkért 
� nyári táborainkért 
� a szeptember 7-9 között, Kolozsváron megrendezendı Országos Konferenciáért 
� a különféle szolgálatokat betöltı testvéreinkért. 
 

Áldott pünkösdi 
ünnepet kívánunk 

minden Testvérünknek! 
 
 
 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7  3400 Cluj. Tel: 064-199734. E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro 


