Skutky apoštolov
(v moci Ducha Svätého)
Sk 8,26-40 Ježiš aj pre menšiny
Požiadavka Božia znela, aby sa Filip premiestnil na cestu, ktorá zostupuje z Jeruzalema
do Gazy, asi 80 km juhovýchodne od Jeruzalema. Gaza bola mestom na hranici s
Filištíncami, posledným židovským sídlom pred púšťou, bola miestom prechodu pre
karavány, ktoré smerovali do Egypta. Blízkosť púšte bola dôvodom opustenosti.
Pozadie:
Muž eunuch je Etiópčan, po hebrejsky: z krajiny Kuš, ktorá zodpovedá severnejšej časti
súčasného Sudán, dnes je tam medzi najrozšírenejšie náboženstvá patrí pravoslávie
reprezentované etiópskou pravoslávnou cirkvou (43,5 % populácie), islam (33,9 %),
protestantizmus (18 %), tradičné náboženstva (2,6 %) .
-V Etiópií je aj dnes komunita tzv. Falašov, vyznávajúcich primitívnu formu judaizmu.
-Eunuch, čiže obyčajne muž zámerne pozbavený možnosti a schopnosti plodiť deti.
Eunuchovia boli v opovrhnutí od ľudí, najmä od Grékov a Rimanov, lebo to neboli muž v
plnom zmysle (iný vzhľad, hlas, jednanie…) niekedy to bol trest pre väzňov.
Ježiš o nich hovorí: Mt 19,12: “ Lebo sú ľudia neschopní manželstva od života matky; a sú,
ktorých ľudia urobili takými; a sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské. Kto
to môže pochopiť, nech pochopí.”
Naopak, takto oslabeným mužom bola zverená často veľká úloha: byť strážcami domov
žien kráľa, alebo byť kráľovým komorníkom, spravovať poklad “kráľovnej matky”, ako sme
to čítali…”muž z Etiópie, eunuch , dvoran etiópskej kráľovnej Kandáky, správca celého jej
pokladu.” „Kandake“ nie je meno, ale titul, kto, tým sa označovala kráľovná matka, ktorá
riadila krajinu namiesto svojho syna.
-Napriek svojmu hendikepu je bohatý, a môže si dovoliť voz so sprievodom a zväzok knihy
proroka Izaiáša, vlastniť ho bola aj v tej dobe vzácnosť (išlo o ručný odpis)
-Eunuch sa bol klaňať Bohu v Jeruzaleme, bol to cudzinec, eunuch, opovrhovaný a
predsa ctil pravého Boha. Pravými Židmi vyčlenený, nemohol ani vstúpiť do chrámu v
mužmi, ale musel zostať na nádvorí pohanov. Židia v Etiópii žili od čias kráľa Šalamúna,
ale viac pravdepodobné je, že to mohlo byť aj ináč. Ako sa dvoran dostal k židovstvu, teda
netušíme, mohol sa o Hospodinu dozvedieť z Egypta.
Ale Boh hovorí o týchto ľuďoch toto v Iz 56, 3-8: “Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil
k Hospodinovi: Hospodin ma celkom oddelí od svojho ľudu! A nech nepovie eunuch: Ajhľa,
som suchý strom! Lebo takto vraví Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje sviatočné
dni odpočinku, volia si to, v čom ja mám záľubu, a držia sa mojej zmluvy: Vo svojom dome
a medzi svojimi múrmi dám im pomník a meno lepšie, ako sú synovia a dcéry. Večné
meno im dám, ktoré nebude vytreté. A cudzincov, čo sa pripoja k Hospodinovi, aby Mu

slúžili a milovali meno Hospodinovo, aby sa stali Jeho služobníkmi, všetkých, ktorí chránia
sviatočný deň pred znesvätením a držia sa pevne mojej zmluvy, zavediem na svoj svätý
vrch a poteším ich vo svojom dome modlitby. Ich zápaly a zábitky budú obľúbené na
mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Výrok
Hospodina, Pána, ktorý zhromažďuje rozptýlených Izraela: K jeho zhromaždeným
zhromaždím mu ešte ďalších.”
Boh nehľadá na vonkajšok, hľadí na srdce, prijíma každého ako svoje drahé dieťa.
Boh koná pri oboch postavách: pri Filipovi - posiela ho za eunuchom, a koná aj pri
eunuchovi - necháva ho čítať Izaiáša. Duch Svätý konal pri obidvoch z nich. Možno nebol
eunuch ani nejaký extra veriaci žid, len hľadal pravdu.
Ak aj my nemáme osobnú skúsenosť s Bohom, s JKristom, tak sme podobne neplodní,
ako eunuch - nič sami zo seba nevyprodukujeme. Povedal: “Či aj rozumieš, čo
čítaš? Odpovedal mu: Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí?”
Čítal stať z Izaiáša “Viedli Ho ako ovcu na zabitie, a ako baránok mlčí pred tým, kto ho
strihá, tak neotvoril ústa. Jeho ponížením bol súd nad Ním zrušený, a Jeho rod kto
vypočíta? Lebo Jeho život je vzatý zo zeme.”
-židia poznali Tóru - 5 kníh Mojžišových, poznali a čítali prorokov, ale napriek tou všetkému
nepoznali v nich Ježiša Krista. JKristus o nich povedal, že majú oči a nevidia, majú uši a
nepočujú, ale je to aj v Jer 5,21. Pri prvom vystúpení JKrista v Kafarnaume, kde čítal v
synagóge z proroka povedal židom: dnes sa naplnilo toto slovo vo vašich ušiach…
nepochopili, že On je tým Osloboditeľom, o ktorom hovoril Iz 61 kapitola.
-Porozumieť Evanjeliu nie je možné bez milosti božej, bez Ducha Svätého. Filip, Peter a
neskôr Pavel, Riman Kornélius, Luther, ty, ja sme dostali milosť od Boha, že sme našli cez
DS Krista v Biblii!
-Filip mu na základe toho, čo poznal - SZ vysvetľoval jej naplnenie v JKristovi. Pritom
všetkom bol DS, ktorý všetky informácie, poznanie, čo mal eunuch v jeho hlave i srdci
pospájal dohromady, do jedného výsledku: Ježiš Kristus je naplnením SZ písiem, je
mojím spasiteľom, je Božím Synom, Pánom sveta, mojim Pánom… toto všetko sa zrazu
vyjasnilo v eunuchovej hlave.
-keď nás Pán Boh niekam posiela, aby sme mu boli svedkami, ale aj keď my sami
prichádzame napr. do kostola, na bibl. hodinu, na stretnutie s priateľmi… už nás na to
miesto “predišiel” Duch Svätý. Boh už pripravoval pôdu srdca, aby jeho slovo mohlo
padnúť do úrodnej zeme, už DS na tých ľudí pôsobil, alebo už sa niekto modlil za nás, aby
sa nás božie Slovo dotklo. Takto to bolo aj v prípade eunucha a Filipa. Výsledok
pôsobenia DS bolo spontánne rozhodnutie sa pre krst hneď, kde to bolo možné a radosť s
ktorou odišiel svojou cestou.
-najväčšia radosť prichádza, keď srdce človeka spozná Pána Ježiša, ale aj keď božie
dieťa si nanovo uvedomí, kto je Boh a aký je to Boh,keď opráši svoje poznanie Boha.
-Z tohto príbehu niektorí odvodzujú skorý vznik kresťanskej cirkvi v Afrike, Koptskej cirkvi,
iný ju spájajú s Markom.

