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Sobota 22. apríla 2017 

Piesne: ES č. 375, 231 

Text: Sk 8, 26 – 39 

„Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe, a či o 

niekom inom? Vtedy Filip otvoril ústa a, počnúc týmto miestom Písma, zvestoval mu Ježiša.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pán Boh má záujem o každého človeka, ktorého si chce použiť ako svoj nástroj. Prirodzene, 

túžime po plných kostoloch ľudí, čo, samozrejme, nie je zlé. Avšak niekedy sa nám strácajú zo 

zreteľa jednotlivci, ktorým sa máme venovať, osloviť ich a pomôcť im v správnom duchovnom 

raste. Toto je aj tvojou životnou úlohou. Učeník Filip dostal od Pána Boha príkaz, aby šiel na 

cestu neďaleko Gazy. Na spomenutej ceste sa stretol so sprievodom – mohli by sme povedať – 

etiópskeho ministra financií. Tento človek navštívil Jeruzalem, kde si kúpil aj zvitok knihy 

proroka Izaiáša. Stálo ho to pravdepodobne podstatnú časť majetku, nakoľko knihy boli v tej 

dobe veľmi drahé. On však túto investíciu neľutoval. Bol nedočkavý, preto už cestou domov 

začal čítať kúpený zvitok. Tušil, že číta niečo veľmi dôležité, čo by aj jemu mohlo veľmi 

pomôcť, ale nedokázal pochopiť obsah tých slov. Preto poprosil o vysvetlenie Filipa. Filip mu 

nehovoril svoje názory alebo nápady, ale vysvetľoval mu zvesť Božieho slova o Mesiášovi, ktorá 

sa naplnila v Ježišovi Kristovi. Keď Boží Duch niekoho osloví, tak sa vo vnútri človeka zrodí 

niečo nové. Takto sa objaví ovocie nového života v Kristovi, ako sa to ukázalo v prípade 

Etiópčana. Filip ho pokrstil a viacej sa už spolu nevideli. Čo sa odohrávalo ďalej, nevieme. 

História nám však hovorí o vzniku kresťanských spoločenstiev v Etiópii v prvých storočiach po 

Kristovi a je celkom možné, že svoju úlohu tu zohral aj spomenutý etiópsky minister financií. 

Pozorne študuj Písmo sväté a neboj sa pomôcť ho pochopiť ľuďom okolo seba. Možno sa 

niektorí potrebujú vyrozprávať zo svojich trápení a ty im môžeš byť akousi bútľavou vŕbou. 

Môžeš ich povzbudiť, pomodliť sa s nimi a nasmerovať ich do spoločenstva cirkevného zboru, 

kde má Pán Boh s nimi svoj plán. Nepremeškaj teda tento čas. Amen. 

 

Modlitba:   

Pane Ježiši, my Ti ďakujeme za Tvoje slovo, ktoré nás sprevádza naším životom. Ďakujeme, že 

sa jeho prostredníctvom prihováraš našim srdciam. Veď nás Duchom Svätým, aby sme ho 

chápali, rozumeli mu a pomáhali druhých ľudí nasmerovať do duchovného spoločenstva 

cirkevného zboru, kde by ich viera rástla a oni by duchovne dospievali. Amen. 
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