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ПОКРЪСТВАНЕТО НА
ЕТИОПЕЦА

Един от седемте помощници на
учениците се наричал Филип.
Както Стефан ходел из
Йерусалим и разказвал за
Христос, така и Филип ходел из
Самария и разказвал на хората
за нашия Спасител. Светият Дух
му помагал в това дело.
Самаряните внимателно слушали
Филип и се радвали, че Иисус
може да стане и техен Спасител.
Бог толкова обичал хората, че
изпратил на земята Своя Син Иисус Христос, Който издъхнал
на кръста заради всичките ни
грехове.

Веднъж, когато Филип разказвал
за Бога, при него се явил Ангел и
му заповядал да се стяга за
далечно пътешествие: през
Йерусалим, по големия път, който
водел в друга страна. И Филип
потеглил. След известно време
Филип стигнал до пътя, за който
говорел Ангелът. Филип видял, че
по пътя се движи прекрасна
колесница, в която седял богат и
знатен човек. Този човек бил
министър в далечната страна
Етиопия. Бил в Йерусалим, за да
се помоли на Бога, и сега се
връщал обратно в своята страна.

„Приближи се до колесницата" посъветвал Светият Дух Филипа.
Филип го послушал и видял, че
етиопецът чете книга. Това била
книгата на пророк Исайа, където
се говорело за Иисус. „Добре ли
разбираш какво е написано тук?"
- попитал Филип. „Не - отговорил
етиопецът. -Но аз не познавам
човек, който би могъл да ми
обясни прочетеното." И той
попитал Филип дали може да му
разтълкува значението на
книгата. „Седни при мен в
колесницата, ще ни бъде поудобно да беседваме" предложил етиопецът.

Филип се качил в колесницата и
започнал да му разказва за Иисуса.
Етиопският велможа слушал
внимателно как Иисус бил разпнат
на кръста заради хорските грехове.
Той повярвал, че и неговите грехове
могат да се простят от Иисуса - Сина
Божи, нашия Спасител. Филип му
казал, че хората, които вярват в
Иисуса, трябва да се покръстят. В
този момент колесницата се движела
покрай една река. „Виж! - оживил се
етиопецът. - Ето река! Можеш ли да
ме кръстиш в нея?" „Да - отговорил
Филип,- ако ти с цялото си сърце
обичаш Иисуса и вярваш в Него." „Аз
вярвам в Иисуса - нашия Спасител,
Сина Божи" - казал етиопецът.

Колесницата спряла, етиопецът и
Филип слезли от нея и нагазили
заедно в реката. Там етиопският
велможа бил кръстен. И станало
голямо чудо: Филип внезапно
изчезнал. Господ взел Филип и го
преместил на друго място. Но
етиопецът не се огорчил много, като
видял, че Филип не е редом с него.
Той бил щастлив, защото познал
Иисуса Христа и повярвал в Него.
А Филип продължил да ходи из
страната и да разказва на хората за
Иисуса - нашия Спасител.
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