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Ap.Csel. 8,26-35.v.

Lelkésztestvérek !

A felolvasott történetet jól ismerjük,alakjait is:Filepet 

a diakónust és az eunuchot Kandaké komornyikját.Bizonyára mindnyájan

többször kielemeztük ezt a szakaszt alaposan,jónéhánysor prédikáltunk

is róla.Kiaknáztuk bőséges kincseit,megrajzoltuk sokféle vonását.Mégis

Isten szólhat most közöttünk rajta keresztül:sok szolgájának egy

szolgájáról és annak szolgálatáról.Tudom hogy nem lehet analógiaként

felhasználni ezt a történetet ma,de hiszem,hogy érintkezési pontjai

vannak a  mi életünkkel.Ezekből akarok egy néhányat megmutatni:

 I.A szolgálat helye: az ut,Jeruzsálemből Gázába 80 kilométer.Igy is 

mondhatom: a kényelmes,megszokott /talán virágzó/gyülekezeti életből 

- a sivár utra,vagy : a régiből - az ujba,vagy:az ismertből - az isme

retlenbe , vagy :a statikusból - a dinamikusba.Isten kilendíti Filepet 

kitaposott utjairól és a járatlanra helyezi.Mindig ez a szolgálat 

utja:Jeruzsálemből Gázába.Isten ezt akarja szolgáival : csak be ne rozs

dásod jatok, csak tovább,járjátok a járatlan utat !Nem leszögezett 

koporsó e z a világ,hanem ut!Változó,uj,járatlan!A Biblia istenes 

emberei is utasok:Ábrahámnak őszülő fejjel uj útra kell mennie, 

Jákobnak,Józsefnek,Dánielnek,a prófétáknak és a többieknek ütjük van, 

Jézus az utak Nagy Vándora Maga is mindig utón van,apostolait is utra 

küldi,amint az Otestámentum népe sokszor utón volt ugy az egyház 2ooo 

éve mindig utón van,nemcsak valahol van,hanem tovább kell mennie a 

járatlan utón.Ez Isten parancsa:Kelj fel,menj Gázába,járatlan ut azl 

A gázai ut kötelező.Lehet,hogy nem 80 km. a távolság,hanem csak annyi, 

amennyi két a villamoson ülő ember között van,vagy gyermekeid szobája, 

feleséged konyhája és közted,vagy gyülekezeted egyik távolabb lakó é

tagja és lelkésze között.Két ember között rendszerint járatlan az ut.

A tanitvány feladata,hogy ezen a járatlan utón járjon.Ez a mi életünk:
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 mindig uton lenni, jólismert Jeruzsálemünkből az ismeretlen Gáza felé  
 vezető uton.Aki megáll félve,hitetlenül az megkövül,sóbálvánnyá mere- 

 védik.Az szolgálhat csak,aki tudja,hogy szolgálata mindig ujat,mozgást, 
járatlan uton való járást jelent.Szolgálatunk helye az ut !

 II.A szolgálat alapja:a feltétel nélküli engedelmesség. A kifogás

válogatás,visszabeszélés,durcáskodás nélküli engedelmesség Isten
 

küldő parancsának.Filep még nem látta értelmét utjának,azt sem tudta,

 hogy biztonságban lesz e az uton,de "felkelvén elméne" .Még csak nem 

 is igér sommit,de elmegy.Ez a mi szolgálatunk feltétele:vállalkozni

 éppen arra,amire Isten küld,amire kijelöl,nem csinálva nagy hühót,

 lármát,nem szabva feltételeket Istennek:felkelni és menni a járatlan 

 uton.
 III.A Szolgálat értelme:a másik ember .Filep nem megy hiába,van értelme

 annak,amit csinál,Istentől kapott értelmein komornyik.Az uton vagy az 

 ut végén mindig a másik eniber áll,akihez küldettünk.Ez minden szolgála- 

 tünk értelme:a másik ember.Dániel utjában Nabukodonozor,Belsazár,

 Dárius állt,Barnabásban Pál,Pálnál Timótheus,Filepnél a komornyik,a

 te utadon is állanak emberek.. .ezért nem felesleges a szolgálatod és  

 addig nem felesleges,hanem értelmes,amig van,áll,megy az .utadon a másik

 Szükség van rád !Hiszen Isten embereket állitott az utadba.Amig látod 

 "értelmét" a szolgálato dnak,addig Isten ad lehetőséget is a szolgálatra 

  hiszen Ö a lehetőségek Istene,a husvétkor megnyitott sir Istene.Isten 

fuj lehetőségeket készít,uj embereket állit utadba,szolgáld őket.Nem 

 a jó. előmenetel,a kényelmes nyugodt élet,a megszokott  munka,hanem 

 amásik ember szolgálatunk értelme.

 IV.A szolgálat módja:egyszerü igehirdetés.Nekünk egyetlen mondanivalónk

 van:a Krisztus.Öt kell hirdetnünk egyszerüen,hogy lelki analfabéták is

 megérthessék.Filep igehirdetése egyszerü ,természetes,csak Jézusról
  tudó.Az Irásokból Jézusig vezeti a rábizottat.Sötétségből fényre.Ez 

 kell hogy a mi módszerünk is legyen.

 Most pedig nézzük végig szolgáló életünket,most,amikorIsten egy szol- 

 gájáról szólott sok szolgájának :Szolgálatunk helye:az ut ?Szolgálatunk
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 alapja: az engedelmesség?Szolgálatunk  értelme:a másik ember?  Szolgála-  
tunk módja:az egyszerü igehirdetés? 

Nagy dolog az,hogy Filepet egyszer megválasztották diakónusnak, de 
nem elég.Nagy dolog,hogy téged lelkésznek hivtak,megválasztottak,de 

nem elég:akkor leszel igazán Isten szolgája, amikor naponként járod is 
  a szolgalat utját,amely Jeruzsálemből Gázábá vezet.

A men.

 Bp.1952 . junius 18. 
 Kerületi lelkész gyülés. Hafenscher Károly

    segédlelkész 


