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Štvrtok 7. júla 2016 
Text: Sk 8, 26 – 39 
26Tu anjel Pánov hovoril Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy 
a je pustá. 27I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie, eunuch, dvoran etiópskej kráľovnej Kandáky, 
správca celého jej pokladu, ktorý prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha, 28vracal sa (domov); 
sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 29I povedal Duch Filipovi: Pristúp a pripoj sa k 
vozu! 30Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a spýtal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš? 
31Odpovedal mu: Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí? Potom prosil Filipa, aby 
vyšiel (na voz) a prisadol k nemu. 32Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli Ho ako ovcu na zabitie, a 
ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril ústa. 33Jeho ponížením bol súd nad Ním 
zrušený, a Jeho rod kto vypočíta? Lebo Jeho život je vzatý zo zeme. 34Ohlásil sa eunuch a 
povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe, a či o niekom inom? 35Vtedy 
Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom Písma, zvestoval mu Ježiša. 36Ako šli cestou ďalej, 
prišli k akejsi vode. I prehovoril eunuch: Ajhľa, voda! Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? 37[Filip mu 
povedal: Ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A (eunuch) odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je 
Syn Boží.] 38Nato kázal zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, zostúpili do vody; i pokrstil ho. 
39Keď vystúpil z vody, Duch Pánov uchopil Filipa, a eunuch ho viac nevidel, ale rozradostený 
šiel svojou cestou.  
Piesne: ES č. 334, 290 
Zamyslenie nad Božím slovom: 
Lukáš, prvý historik cirkvi, opisuje udalosti prvotnej cirkvi po vstúpení Pána Ježiša Krista na 
nebo. Tak Duch Svätý koná do dnešných dní. Keď sme prisluhovali Krst svätý v rámci služieb 
Božích v čase sociálnych dávok, stúpla účasť na službách Božích z 10 až 15 na 60 až 80 ľudí, 
najmä spomedzi sociálne vylúčeného obyvateľstva. Pán Boh koná dielo záchrany v určitý čas na 
určitom mieste napriek porušenosti, nedokonalosti tohto sveta, a teda i nás. Dnešný text Božieho 
slova ešte ani dnes nechápu tí, ktorí k Nemu nepristupujú s vierou. Preto nás vôbec nezaráža 
otázka etiópskeho dvorana, eunucha: „O kom to hovorí prorok?“ Tento vplyvný muž na úrovni 
ministra financií vydal veľké peniaze na zakúpenie zvitku Písma svätého. Začal čítať, no nero-
zumel. Iste netušil, že neskôr v kresťanstve mnohí budú chápať slovo Izaiášovo tak, akoby prorok 
hovoril o sebe, o svojom utrpení či o utrpení celého Izraela za ľudstvo. Ale vo svetle vykúpenia 
vidíme jasne dielo Pána Ježiša Krista, vidíme, že je reč o prichádzajúcom Mesiášovi, ako svojím 
utrpením, svojou poslušnosťou Bohu vykoná za iných to, čo by nikto nebol vstave vykonať (Iz 
53, 7 – 8). Na eunuchovu otázku Filip odpovedá výkladom Písma svätého o Ježišovi: že sa 
splnilo všetko, čo prorok dávno predpovedal. Ba hovoril mu ďalej, že i pre neho, habešského 
eunucha, vyklieštenca zbaveného pohlavia, v židovstve vylúčeného z bohoslužobného 
zhromaždenia (3M 21, 30), je u Ježiša Krista miesto. Preto eunuch pri pohľade na vodu prosil 
Filipa, aby ho pokrstil. Nevieme, či sa eunuch pripojil k nejakému cirkevnému zboru, no isté je, 
že s ním nastala významná zmena. Týmto činom Filip vykonal svoju úlohu a Duch Boží ho 
mohol odvolať. Náš text sa končí zvláštnymi slovami: „Potom sa Filip našiel v Azóte.“ Toto 
miesto je známe práve tým, že odtiaľ kedysi Židia nemohli vyhnať pohanov (Joz 11, 22). Práve 
tam Filip dostáva novú úlohu pri zvestovaní evanjelia. Z povedaného vyplýva nielen poučenie, 
ale zároveň napomenutie. Spolunažívanie muža a ženy, ako ho ustanovil Boh, nevyhnutne patrí 
k ľudskému bytiu. Kto nevstúpi do manželského stavu, podľa Martina Luthera (O manželskom 

živote, 1522) bezpodmienečne prepadá nedisciplinovanosti, zvrátenosti a sebapoškodzovaniu. 
Tieto výpovede sú ovplyvnené jeho vlastnými pozorovaniami a skúsenosťami s celibátom a do 
veľkej miery sú kritikou jeho doby, ako aj dnešných čias. Amen. 
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Modlitba: 
Čas príhodný, ó, Bože, žehnaj nám z výsosti, nech neberieme darmo dar Tvojej milosti. Nech 
v smútku radosť máme, bohatstvo v chudobe, tak dušu prichystáme k tej Tvojej podobe. Amen. 
Mgr. Ivan Bojna, námestný farár v CZ ECAV Jelšava (GES) 
 


