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Egy Filep nevezetĬ
ember azzal foglalta
le magát, hogy
Jézusról prédikált egy
nagyvárosban.

Az egyháza
létrehozását követĞen
Isten nagy dolgokat
vitt véghez a népe
között.

De Isten
a sivatagba
küldte. Vajon
miért ?
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Isten tudta, hogy az
etiópiai Candace királynĞ
minisztere utazik a
sivatagban. Hazafelé
tartott és egy különleges
könyvet olvasott.
Kitaláljátok, hogy
mi volt ez a könyv ?
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... aki
éppen
Isten
igéjét
olvasta, de
anélkül, hogy
értené. Megkérte
Filepet, hogy üljön fel
hozzá a szekérre.

Az afrikai miniszter
azonnal hinni kezdett a
bibliai üzenetnek, miszerint
Jézus Krisztus Isten fia.

Ahogy
Isten
parancsát
követte,
Filep egyenesen
a miniszter szekere
mellett találta magát, ...
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"MirĞl szól ez az Írás ?" –
kérdezte a miniszter FileptĞl.
És mialatt a szekér továbbhaladt
a sivatagi úton, Filep szólásra
nyitotta a száját és egy
bibliai passzuson
keresztül a
Jézusról
kezdett
neki
prédikálni.
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Egy vízparthoz érve
azt kérdezte : "Van-e
akadálya annak, hogy én
megkeresztelkedjem ?"
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Filep erre azt válaszolta : "Ha teljes szívedbĞl
hiszel, akkor nincsen." "Én hiszem, hogy Jézus
Isten Fia" – mondta a miniszter.
Filep a vízhez vezette és
megkeresztelte.

Amikor kijöttek a vízbĞl,
az Úr Lelke elragadta
Filepet és a miniszter nem
látta többé. Boldogan tért
haza Egyiptomba.
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De sokan gyĬlölték a keresztényeket.
Istvánt, Filep egyik barátját egy csomó
feldühödött ember ölte meg, akik nem akartak
Jézusról hallani. Az egyik, Tarzuszi Saul nevĬ
ember István meggyilkolásánál
segédkezett. Saul gyĬlölte a
keresztényeket.

A keresztények elleni
fenyegetési és gyilkossági
vágytól hajtva, odament a
fĞpaphoz és olyan írásokat
kért tĞle, amelyek
felhatalmazták arra, hogy
Jézusban hívĞ férfiakat és
nĞket tartóztasson le.
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Szegény
Tarzuszi Saul !
Nem tudta,
hogy amikor a
keresztényeket
üldözi, magát
Jézust üldözte.
Isten leállítani
készült Sault.
De hogyan ?
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Isten leállította
Sault ! Amikor a
damaszkuszi úton
ment, egy nagy
fénycsóva
ereszkedett le az
égbĞl. Saul a földre
rogyott. És egy
hangot hallott.
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"Ki vagy te, Uram ?" – kiáltott fel Saul.
"Én Jézus vagyok, akit te üldözöl." Az
ijedtségtĞl remegve Saul megkérdezte :
"Uram, mit kívánsz, hogy tegyek ?" Az Úr
azt válaszolta : "Kelj fel, menj a városba,
és ott megtudod, mit kell tenned. "

A kíséretében
lévĞ emberek
jól hallották a
hangot, de nem
láttak senkit.
Saul felkelt a
földrĞl - és
észrevette,
hogy
megvakult !
Damaszkuszba
vezették.
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Istennél minden terv szerint
megy. Damaszkuszban
lakott egy Ananiás nevĬ
tanítvány. Az Úr Ğt küldte
Saul megsegítésére.
Ananiás megijedt.
De szót fogadott
Istennek. Amikor
rátette a kezeit
Saulra, a vaksága
egybĞl megszĬnt
és megtelt
Szentlélekkel.

Három napot töltött a
városban semmit se látva,
nem véve magához sem
inni-, sem ennivalót.
Meglehet, hogy ez idĞ
alatt Jézus Krisztushoz
imádkozott, akivel a
damaszkuszi úton
találkozott.
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Saul megkeresztelkedett.
Ezután evett. Miután eleget
evett, megerĞsödött. ErĞsnek
kellett lennie, mert nagyon
fontos feladat várt rá.
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Saul azonnal hirdetni
kezdte a zsinagógákban,
hogy Krisztus az
Isten Fia.
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Voltak, akik
összeesküdtek
ellene és meg
akarták ölni.

Ezeknek a szavaknak a
hallatán az emberek nagyon
elcsodálkoztak és azt
kérdezgették egymás
között : "Nem Ğ az, aki
a keresztényeket
üldözte ?"
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Saul ellenségei a
városkapuknál Ğrködtek,
hogy megöljék, ha
megpróbálná elhagyni a
várost. De az új barátai,
a keresztények, egész
éjjel kérlelték, és a
végén egy kosárban
leeresztették a
városfalon kívülre.
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És ettĞl kezdve, a
keresztényüldözĞ
Saul úgy élt, mint
az új Mesterének,
Jézus Krisztus
Urunknak
a hĬséges
tanítványa.
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Cselekedetek 8 és 9

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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