
 

Ścieżka życia – dzień trzydziesty siódmy 

 

Dzieje Apostolskie 16,22 – 34  

            Patrząc na posługę Pawła w Filippi możemy wyróżnić jej trzy charakterystyczne 

punkty: 

·       Posługa nad rzeką i pozyskanie do wiary Lidii, 

·       Pogromienie demona i uwolnienie dziewczynki, 

·       Uwiezienie Pawła, cudowne uwolnienie i wiara strażnika i jego domu. 

Dzisiejszy fragment odkrywa przed nami Pawła Apostoła, jako człowieka, który we 

wszystkich warunkach jakich się znajdował troszczył się aby pozyskiwać ludzi do wiary  

w Jezusa. 

Pismo wyraźnie pokazuje, że jest w Filippi dlatego, że przyprowadził go tam Pan. Udaje 

się rozpocząć tworzenie wspólnoty dzięki Lidii, której Pan otworzył serce na słowo głoszone. 

Potem doświadcza, prześladowania i ostatecznie ląduje w najgłębszym więzieniu. I tutaj 

widzimy Pawła jako męża modlitwy. W środku nocy, uwielbia Boga wraz z Sylasem 

śpiewając hymny i pieśni sławiące Boga. Ta modlitwa musiała być niezwykła, skoro 

więźniowie przysłuchiwali się jej treści i nie prosili ich o zamilknięcie. Przecież była noc. 

Owocem tej modlitwy było cudowne uwolnienie z więzienia. Kiedy patrzę na tę scenę budzi 

się we mnie przekonanie, że tutaj na ziemi nie ma takich okoliczności które 

usprawiedliwiałyby brak modlitwy. Przecież Paweł był pobity rózgami, w najgłębszym 

więzieniu, nogi miał związane dybami. Obok niego inni więźniowie, północ, daleko od domu, 

ciemno, bez Biblii i modlitewnika. I on się modlił. To jest szczyt. Bohater wiary ale i mąż 

modlitwy. 

Warto zauważyć, jak precyzyjnie odpowiedział na pytanie strażnika więzienia; co 

czynić aby się zbawić? – odpowiedź jest jasna i konkretna: „uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz 

siebie i dom swój”. 

 



Pytanie strażnika przypomniało mi podobne pytania, które zadawano Jezusowi: 

·       Nauczycielu Dobry co mam czynić aby osiągnąć życie wieczne? 

·       Któż zatem może być zbawiony? 

·       Co mamy czynić aby pełnić wolę Bożą? 

Do odpowiedzi jakiej udzielił Paweł i Sylas znalazłem następujące odnośniki biblijne . Podaję 

je może kogoś z was poprowadzą do studium biblijnego : 

·       Mt 16,16; 

·       Łk 10,25 

·       J 4,53 

·       J 6,29 

·       Dz 3,16 

·       Dz 11,14 

·       Dz 17,36 

  

Wnioski z dzisiejszego słuchania: 

1.    Na drodze życia są takie siły, które są wrogie Bogu i jego Ludowi, 

2.    Wykorzystają każdy pretekst by uderzyć. Oni nie mają miłosierdzia ani zrozumienia dla 

uczniów Pana, 

3.    Uczniów może spotykać realna krzywda nawet jeżeli nie zrobili nic złego, 

4.    Ucz się na pamięć cytatów biblijnych, słów pieśni i hymnów, abyś w ciemności 

więzienia nie ustawał w modlitwie, 

5.    Zbuduj swoją odpowiedź na pytanie :Co mam czynić aby zbawić siebie i swoich 

bliskich? 

6.    Taki schemat prezentowania nauki PANA przyszedł mi do głowy: 

a.     Podaj co Jezus mówił o sobie 

b.    Następnie pokaż co mówił o swoim dziele, misji zadaniu 

c.     Na końcu pokaż do czego wzywał wszystkich ludzi. 

Pozdrawiam serdecznie chociaż w majowym Chłodzie, już niedługo Zielone Świątki JJJ. 

Prezbiter Adam. 


