Pierwsze czytanie - z Dziejow Apostolskich 8, 5-8. 14-17
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem
słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z
donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało
uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.
Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do
niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.
Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy
więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
« Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. »
–
W tekscie oryginalnym jest napisane « Filip, jeden z Siedmiu... », co znaczy, ze byl
on jednym z siedmiu, niedawno wybranych do codziennego rozdawania jałmużny i opieki
nad wdowami w Jerozolimie.
Po zmartwychwstaniu Jezusa, sposrod tych, ktorzy szli za Apostolami i przyjmowali chrzest,
wiekszosc byla pochodzenia zydowskiego : byli wsrod nich Zydzi z urodzenia i tak zwani
prozelici czyli nawroceni na judaizm. Jednak dzielilo ich wiele rzeczy.
Tych, ktorzy pochodzili z Palestyny, nazywano « hebrajczykami ». Na codzien uzywali jezyka
aramejskiego a w synagogach modlili sie po hebrajsku.
Tych, ktorzy pochodzili z diaspory, z terenow cesarstwa rzymskiego, nazywano
« hellenistami » gdyz uzywali jezyka greckiego.
W sobote rano, w kazdy szabat, wszyscy Zydzi (takze ci, ktorzy przyjeli chrzest), uczestniczyli
w modlitwie w synagodze, gdzie mowiono ich jezykiem : osobno hebrajczycy i osobno
helenisci.
Natomiast w niedziele, wszyscy chrzescijanie, hellenisci i hebrajczycy, spotykali sie razem na
lamaniu chleba w domach. To wlasnie w czasie niedzielnego spotkania doszlo do klotni w
zwiazku z rozdawaniem jalmuzny dla wdow, co spowodowalo wybranie Siedmiu do tej sluzby.
Wsrod nich znalezli sie Szczepan i Filip, hellenisci, ktorzy niedawno przyjeli chrzest i kotrzy
chodzili w soboty do synagogi, w ktorej uzywano jezyka greckiego. Wlasnie wtedy, w
synagodze wybuchla druga klotnia, duzo trudniejsza niz poprzednia. Tym razem, powstala
ona miedzy pierwszymi chrzescijanami - helenistami a tymi Zydami, ktorzy nie wierza, ze
Jezus jest Mesjaszem.
I tak zaczelo sie pierwsze przesladowanie : Zydzi odrzucajacy Jezusa-Mesjasza,
atakuja swych braci Zydow, ktorzy przyjeli chrzest i stali sie chrzescijanami.
Zydzi – hellenisci, doniesli na Szczepana wladzom Jerozolimy, ktore go aresztowaly i zabily.
Podobny los spotkal innych chrzescijan z grupy Szczepana.
To pierwsze przesladowanie ma miejsce wylacznie w grupie hellenistow, nie dotyczy
Apostolow, ktorzy wszyscy byli hebrajczykami.
Tak wiec pierwsi chrzescijanie-hebrajczycy, kontynuuja gloszenie Ewangeli w Jerozolimie i
nadal praktykuja judaizm. Natomiast przesladowani chrzescijanie – hellenisci, rozpraszaja
sie i w innych miejsowosciach, gdzie opowiadaja o Jezusie z Nazaretu. W ten sposob,
przesladowania przyczyniaja sie do tego, ze Dobra Nowina dociera do innych miast Judei i
Samarii.

* « «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił
swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». (Dz 1, 7-8)

- Paradokslanie, to przesladowanie pierwszych chrzescijan i ich rozproszenie sie,
pozwolilo na wieksza ewangelizacje – na to, ze Dobra Nowina dotarla na inne tereny. To
wlasnie dlatego Filip przyszedl do Samarii. Jednak zamiast ukrywac sie, naucza otwarcie.

« Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo
Boże, wysłali do niej Piotra i Jana »
–
Filip pozostawal w kontakcie z Apostolami. Kiedy uznali to za potrzebne, sami dolaczyli
do niego, by umocnic i w pewien sposob potwierdzic autentycznosc gloszonej przez niego
nauki.
Antagonizmy i wzajemne uprzedzenie, od dawna dzielily Samarytanczykow z Zydami
z Jerozolimy. Ci ostatni pogardzali Samarytanczykami, uwazajac ich za heretykow.
Filip, pochodzac nie z Jerozolimy ale z diaspory, nie uwiklany w ten konflikt, nie wdaje
sie w dysputy teologiczne i spokojnie glosi Ewangelie Samarytanczykom : a « tłumy
słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa... » Glosil, ze Jezus z Nazaretu
zmartwychwstal i ze to On jest oczekiwanym Mesjaszem.
Swiadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa jest w centrum nauczania zarowno Apostolow jak
i pierwszych chrzescijan.
–

PSALM 66
Sławcie Boga z radością, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu świetną oddajcie!
Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła!
Z powodu wielkiej Twej mocy
muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie.
Niechaj cała ziemia Cię wielbi
i niechaj śpiewa Tobie,
niech imię Twoje opiewa!

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
dokonał dziwów pośród synów ludzkich!
Morze na suchy ląd zamienił;
pieszo przeszli przez rzekę:
wielce Nim się radujmy!
Jego potęga włada na wieki;
oczy Jego śledzą narody:
niech się buntownicy nie podnoszą przeciw Niemu!
Wszyscy, co się Boga boicie,
chodźcie i słuchajcie, chcę opowiedzieć,
co uczynił On mojej duszy!
Błogosławiony Bóg,
co nie odepchnął mej prośby
i nie odjął mi swojej łaskawości.
–

Czesc psalmu 66, ktorą ujmuje dzisiejsza liturgia Slowa, jest streszczeniem calosci
(20 wersow). Mozna je wyrazic w trzech punktach :
1. Pierwszy etap nawiazuje do przeszlosci.
« Morze na suchy ląd zamienił»

- jest to nawiazanie do ucieczki z Egiptu pod wodza Mojzesza
« pieszo przeszli przez rzekę »
- to wspomnienie wejscia do ziemii obiecanej, pod dowodztwem Jozuego i cudowne
przejscie, « sucha noga », przez Jordan

2. Drugi etap nawiazuje do terazniejszosci.
« chodźcie i słuchajcie, chcę opowiedzieć, co uczynił On mojej

duszy! Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie
odjął mi swojej łaskawości. «
- Dotyczy on czasow, w ktorych powstal psalm. Jego autor zaprasza
sobie wspolczesnych na modlitwe, wielbienie Boga i na podzielenie
sie doswiadczeniem wiary.

3. Trzeci etap nawiazuje do przyszlosci. : cala ziemia jest zaproszona do
wielbienia Boga.

« Sławcie Boga z radością, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę
Jego imienia, cześć Mu świetną oddajcie! Powiedzcie Bogu: Jak
zadziwiające są Twoje dzieła! »

-

Narod wybrany nie po raz pierwszy ogarnia modlitwa cala ziemie, cala
ludzkosc. Robi to odkad zrozumial, ze jego misja jest dazenie do
jednosci wszystkich ludow bo dopiero wtedy wszyscy beda mogli
wejsc do radosci i chwaly Boga.

* «Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby
miłować imię Pana i zostać Jego sługami (…) przyprowadzę na moją Świętą
Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą
przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla
wszystkich narodów. » (Iz 56, 6-7)

« Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła! »
–
W jezyku biblijnym, slowo « zadziwiajace » uzywane jest jako komplement
zaddresowany do krola w dniu jego sakry. Wyraza ono zyczenie szczesliwego i
chwalebnego krolowania, ktore zapewni bezpieczenstwo poddanym.
–
Gdy slowo « zadziwiajace » jest zaadresowane do Boga, znaczy : « tylko Ty Boze
jestes naszym jedynym Krolem ».

« Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie odjął mi swojej
łaskawości. «
–

Narod wybrany wysławia łaskawośc i milosc Boga od modlitwy porannej po
wieczorna, poprzez liczne modlitwy poprzedzajace posilki i inne czynnosci dnia
codziennego. Cale jego codzienne zycie, przezywane w rodzinie i we wspolnocie
braci, jest nasiakniete pamiecia i wdziecznoscia Bogu, ktory wyzwala...

