
 

Ścieżka życia – dzień osiemnasty 

 

Dz 8,26 – 40 

Filip, którego poznajemy w dniu dzisiejszym przynależał pierwotnie do grona 

siedmiu diakonów. Wybrany aby posługiwać we wspólnocie aby odciążyć 

Apostołów w misji nauczania. Przypomnę tylko, że jednym z Siedmiu był 

również Szczepan. Podobnie jak pierwszy męczennik Filip nie poprzestał tylko 

na działalności charytatywnej, ale będąc pełnym Ducha Świętego przystąpił do 

głoszenia Słowa, kiedy z powodu prześladowań w Jerozolimie musiał schronić 

się w Samarii. Tam Pan błogosławił Jego służbie. Dzisiejszy fragment uczy nas 

wrażliwości na Boże natchnienia. Udać się w samo południe na drogę wiodącą do 

Gazy to prawdziwe bohaterstwo. Droga pusta i prawie bez szans na spotkanie 

kogokolwiek. Ale skoro Duch Jezusa prowadzi to posłuszny Filip spotyka 

człowieka z którym może się dzielić Ewangelią. Dworzanin królowej Kandaki 

odpowiada dzisiejszemu ministrowi finansów. Jest człowiekiem, który chociaż 

przynależy do innej kultury i cywilizacji, jest zainteresowany monoteizmem 

żydowskim. Przecież od swojego domu do Jerozolimy mogło być około 2tys km 

i on je pokonał aby oddać chwałę Bogu Izraela. Bóg odpowiedział na jego szczere 

poszukiwanie prawdy i dał mu poznać siebie przez posługę Filipa. Filip 

opowiedział całą Dobrą Nowinę o Jezusie wychodząc od tekstu z 53 rozdziału 

Księgi Izajasza, której fragmenty czytał Etiop. Chrzest był pieczęcią wyznanej 

wiary. Zwróćcie uwagę na to z czym wraca do domu: 

 Oddał Chwałę Bogu w Jerozolimie, doświadczył żywej modlitwy i wiary 

w Świętym mieście; (skoro kupił sobie drogą księgę Pisma to widocznie 

jego spotkanie z Jerozolimą było bardzo zachęcające; być może spotkał 

jakiegoś rabina, który zachęcił go do zakupu Pisma). 



 Zabierał ze sobą Księgę proroka Izajasza; 

 Poznał Dobrą Nowinę o Synu Bożym; 

 Usłyszał mesjańskie wyjaśnienie Proroka Izajasza; 

 Został ochrzczony przez co dołączył do grona uczniów; 

 Wraca radosny ma w sobie radość ma przedsmak nowego życia. 

Najprawdopodobniej będzie tam jedynym wierzącym w Jezusa i wobec tego 

będzie musiał sobie zorganizować życie z wiary w warunkach zupełnie nowych. 

Etiop pokazuje więc sytuację człowieka, który musi istnieć w warunkach, gdzie 

nie ma wsparcia ze strony braci. Musi sam zadbać o swoje duchowe życie. To co 

otrzymał w Jerozolimie plus żywa obecność Ducha Świętego pomogą mu 

przetrwać. A Filip wraca na szlak ewangelisty, który zaprowadzi go do Cezarei. 

Na drodze wiary trzeba być wrażliwym na  natchnienia Ducha Świętego, który 

prowadzić może nas do spotkania ludzi, którzy są gotowi przyjąć Ewangelię  

o Jezusie. Warto też stale siebie pytać co je bym odpowiedział gdybym był  

w miejscu Filipa. Ile zdań Dobrej Nowiny o Jezusie bym powiedział? 

Dzisiaj jako zadanie proponuję wysłać jakąś dobrą wiadomość osobie o której 

wiedzie że jest samotna. Zawsze można zapytać czy nie potrzebuje jakiejś 

pomocy. Drugą aktywnością niech będzie szczera modlitwa o zaspokojenie 

duchowych potrzeb. Pozdrawiam współpielgrzymów w drodze do nieba.  

Adam prezbiter. 

 


