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Iz 45,14 Toto praví Hospodin: "Co vytěžil Egypt a co vyzískala země Kúš, přejde k tobě a bude tvoje; i 
Sebajci, muži obrovití, půjdou ze tebou, přijdou v řetězech, budou se ti klanět a předkládat ti prosby. 
Jenom u tebe je Bůh a jiného už není, bohové nejsou nic." 
15 Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel. 
16 Všechny je poleje stud a hanba, společně odtáhnou zahanbeni ti, kdo zhotovují modlářské výtvory. 
17 Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy. 
18 Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na 
pilířích; nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání: "Já jsem Hospodin a jiného už není. 
19 Nemluvil jsem potají, v temném místě země, neřekl jsem potomstvu Jákobovu: Hledejte mě v pustotě. 
Já Hospodin vyhlašuji spravedlnost, prohlašuji právo. 
20 Shromážděte se a přijďte, přibližte se spolu, vy, kdo jste vyvázli z pronárodů. Neuvědomují si, že se nosí 
s modlou vytesanou ze dřeva, že se modlí k bohu, jenž nemůže spasit. 
21 Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval 
předem? Cožpak ne já, Hospodin? Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo 
mne. 
22 Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. 
23 Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede 
mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne: 
24 »Jenom v Hospodinu - řekne o mně - je spravedlnost i moc«." Přijdou k němu a budou se stydět všichni 
ti, kdo proti němu pláli vzdorem. 
25 U Hospodina nalezne spravedlnost a jím se bude chlubit všechno potomstvo Izraele. 
 
Sk 8,26 Anděl Páně řekl Filipovi: "Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy." Ta cesta je 
opuštěná. 
27 Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest 
etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma 
28 a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše. 
29 Duch řekl Filipovi: "Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!" 
30 Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: "Rozumíš tomu, co 
čteš?" 
31 On odpověděl: "Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!" A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle 
něho. 
32 To místo Písma, které četl, znělo: 'Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, 
ani on neotevřel ústa. 
33 Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho 
život na této zemi byl ukončen.' 
34 Dvořan se obrátil k Filipovi: "Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví - sám o sobě, či o někom jiném?" 
35 Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. 
36 Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: "Zde je voda. Co brání, abych byl 
pokřtěn?" 
37 Filip řekl: "Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno." Odpověděl: "Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží." 
38 Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. 
39 Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou 
cestou. 
40 Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do 
Cesareje. 
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Filip a dvořan Etiopské královny 
 
Kdo pročítáte během tohoto postního období knihu Skutků, víte, že spolu s duchovním probuzením 
přichází i pronásledování církve. Je zabit Štěpán, muž plný víry a Ducha svatého, a mnozí věřící utíkají 
z Jeruzaléma. Přesto, že utíkají kvůli nebezpečí, které jim hrozí, nejsou zaražení, vystrašení, ale všude 
kam přijdou, hovoří o Ježíši. Díky tomu se, evangelium šíří tak, jak jim to položil na srdce PJ: 

Sk 1,7 Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 
8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v 
celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." 

Jedním z mužů, který také odešel z Jeruzaléma, byl Filip. 
Byl to jeden z diákonů, které vybrali, aby pomáhali v praktickém provozu církve. 
Nejprve přišel do Samaří, kde neohroženě zvěstoval evangelium. Jeho slova Bůh dokazoval tím, že se 
děly zázraky. Čteme:  

Sk 8,5 Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. 
6 Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil. 
7 Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a 
chromých bylo uzdraveno. 

 
V Samaří nastalo velké probuzení. Když se o tom dozvěděli bratři v Jeruzalémě, poslali tam Petra a Jana, 
kteří se okamžitě pustili do práce. Přebrali duchovní zodpovědnost.  Samaří přijalo evangelium. 
Jak tuto intervenci v Samaří přijal Filip, nečteme. On tam začal práci, a ovoce sklidil Petr a Jen. Nevidíme, 
že by z toho byl Filip smutný. Vždyť v Božím království nejde o osobní ambice, o to, ukazovat a chlubit se 
tím, kdo co dokázal, ale jde o spasení hříšníků a slávu Krista. 
 
Filip by si mohl říci: založil jsem zde práci, tak tu zůstanu – jako otec zakladatel a budu si užívat úcty 
věřících. Ne, Filipovi nejde o dobré teplé místečko, ale je otevřený jít tam, kam ho Bůh pošle. 
A to se zanedlouho stane. 
 
Skutky 8,26-40 
 
1. Boží vedení a lidská iniciativa 
Anděl mu řekl: jdi na cestu z Jeruzaléma do Gázy (ta cesta byla dlouhá asi 100 km) a Filip šel 
duch mu řekl: běž (přiviň se k tomu vozu) a Filip poslechl 
 
Jak by mohl Filip vědět o tom, že  

 nějaký člověk pojede po této cestě (ta cesta nebyla zas tak frekventovaná) 
 že bude číst Bibli (proroctví Izajáše) 
 že bude ochoten naslouchat evangeliu 
 a že hledá Boha a nakonec přijme Krista 

 
To ví jen Bůh. A Bůh hledá ochotné služebníky, kteří se nechají vést jeho duchem. 
 
Věřím, že i mezi námi na Kladně je řada takových lidí, jako tento muž. Lidí, kterým nejsou duchovní věci 
lhostejné. Lidé, kteří hledají Boha. Jak ho ale najdou, když jim nikdo nedá informace? 
Mohou i číst Bibli, ale často jí nerozumí. 
Jsme jako Filip ochotní poslechnout Boží zavolání, jsme citliví na vedení Ducha svatého, abychom jim 
mohli ukázat na Krista? 
 
Anděl mu řekl, kam má jít (ale neudal mu přesnou polohu). Také nevíme, jak dlouho po té cestě šel, co se 
mu honilo hlavou, jak dlouho tam čekal… Ale vidíme poslušnost a citlivost na Boha. 
Přijíždí jakýsi muž. Podle doprovodu to musí být význačná osoba. 
Tehdy řekne Duch svatý: přidej se k němu. „Přiviň se k němu“ 
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kandaka, dynastický 
titul pro etiopskou 
královnu – matku, která 
zastávala některé 
důležité funkce. 
 

Filip poslechne. Možná si říká: a co dál Pane. Ale duch svatý mlčí. 
Jediné, co Filip uslyší je hlas poutníka. Čte svitek Izajáše. 
Tehdy lidé nečetli potichu, ale vždy nahlas. 
Jak bude Filip reagovat? 
 
Osloví poutníka a zeptá se: rozumíš tomu, co čteš? Jak bych mohl, když mi 
to nikdo nevysvětlí? A pozve Filipa k sobě do vozu. A to je příležitost pro Filipa. Naváže na přečtené slovo 
a ukáže mu na Krista. Nevíme co vše mu řekl, jak vypadal jejich rozhovor, ale víme výsledek. Projížděli 
kolem vody, a tento muž se ptá: Mohu být pokřtěn? 
Některé rukopisy sem vkládají větu: 

Sk 8,36 Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: "Zde je voda. Co brání, 
abych byl pokřtěn?" 
37 Filip řekl: "Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno." Odpověděl: "Věřím, že Ježíš Kristus je Syn 
Boží." 
38 Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. 

 
Oba sestupují z vozu, Filip dvořana pokřtí a řekli bychom si, teď pojede s ním, aby ho utvrdil ve víře, 
možná pojede do Etiopie, aby tam založil sbor věřících…. 
Ne. Udělal, co bylo na něm a své úlohy se opět ujal Duch svatý. Zmocnil se Filipa a Filip zmizel. 
Dvořan ho už neviděl. Ale nebyl smutný, naopak jel dál a radoval se. Proč? 
Protože měl v srdci Ježíše.  
Nejprve byl sám s Božím slovem, pak s ním ve voze jel Boží muž, a teď je Bůh v jeho srdci. 
Říká se, že tento muž byl zakladatelem koptské církve, která je jednou z nejstarších církví a působí 
v Egyptě až dodnes. 
 
Filip se ocitl v Azótu 
Jak se tam dostal? Duch svatý se zmocnil Filipa – řecké slovo „harpazó“ znamená: popadnout, uchvátit a 
je to stejné slovo, kterým je popisováno vytržení věřících při druhém příchodu Ježíše. 
Byl tedy, jak říkají někteří: přemístěn v prostoru? Najednou se ocitl jinde? 
Možná, Bible to nekomentuje. Podstatnější, než jak se Filip z pouště dostal do Azótu je to, co se stalo 
s dvořanem. 
Raduje se. Ano, protože pokud člověk přijme do svého života Krista, jednou z věcí, kterou prožije je 
hluboká radost, který pramení z vědomí, že jeho hříchy jsou odpuštěny a On patří Bohu. 
 
 
2. Zvěst evangelia 
Podívejme se na to, jak tomuto muži Filip zvěstuje Krista. 
Dvořan čte oddíl z Izajáše 53 
 

Sk 8,32 To místo Písma, které četl, znělo: 'Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho 
stříhají, ani on neotevřel ústa. 
33 Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť 
jeho život na této zemi byl ukončen.' 
34-35 Dvořan se obrátil k Filipovi: "Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví - sám o sobě, či o někom 
jiném?" Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. 

 

Většina vykladačů předpokládá, že tento dvořan byl Židem. Buď že se tak narodil, anebo že k židovství 
konvertoval, tedy byl tzv. „proselita“.  
To by vysvětlovalo jeho pouť do svatého města Jeruzalém, i to, že si koupil svitek Izajáše a pročítal ho. A 
další důležitá věc: jako prvního obráceného pohana uvádí Lukáš ve Sk. 10 Kornélia. 
A´T už to bylo jakkoliv, Filip věděl, jak si s touto situací poradit. 
Dostal otázku: To prorok mluví sám o sobě, nebo někom jiném? 
A Filip na tuto otázku navázal, začal od tohoto místa v Bibli a zvěstoval mu Ježíše. 
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Dovedu si představit, co dvořanovi řekl. 
Představil mu Božího Syna, Pána Ježíše, který měl všechnu moc, a přesto se jí zřekl, aby se kvůli nám stal 
Božím beránkem, který byl obětován za hříchy světa. I za Tvé hříchy, mu možná zdůrazňuje. 
Nevíme, co vše spolu probrali, nevíme ani, jestli se s ním Filip modlil, aby přijal Ježíše. 
Ale víme, že jak tak spolu jeli, přijeli k místu, kde byla voda, a dvořan požádal Filipa o křest.  

36-38 Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: "Zde je voda. Co brání, 
abych byl pokřtěn?" Filip řekl: "Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno." Odpověděl: "Věřím, že 
Ježíš Kristus je Syn Boží." Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. 

 
Dvořan vyznal svou víru, byl pokřtěn a odjíždí s Ježíšem v srdci. 
 
Když nám Duch Pán Ježíš přivede do cesty lidi, kteří hledají, není třeba jim sáhodlouze vysvětlovat 
nějakou teologii. Oni potřebují jediné: Ježíše! 
Protože Pán Ježíš je odpovědí na naše otázky, řešením našich problémů, a jedině On může spasit naši 
duši. Tak, jak to vyjádřil Petr před veleradou: 

Sk 4,12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli 
být spaseni." – než jméno Ježíš! 

 
Ježíš, který na sebe vzal naše hříchy, zemřel kvůli nám, svou obětí nás smířil s Bohem. Svou krví nás 
očistil od našich hříchů a umožnil nám, abychom se vrátili ke svému Stvořiteli – Hospodinu a měli s ním 
vztah. Stali se Božími dětmi (syny a dcerami Božími). 
Prázdné místo, které nosíme hluboko v srdci, nemůže naplnit nic a nikdo, než Bůh. A jestliže přijmeme 
Ježíše, jako svého zachránce, Spasitele, Bůh toto místo naplní. Průvodním znakem je veliká radost. 
 
Jestli je připravené srdce hledajícího člověka a služebník, který zvěstuje Ježíše, pak se dějí zázraky. 
My někdy z obavy, abychom někoho netlačili, nebo neurazili, chodíme jako kocour okolo horné kaše… 
Filip šel tou nejpřímější cestou. Navázal na místo, které četli v Bibli, a zvěstoval Ježíše! 
  
Nečekal na žádné znamení, na impuls Ducha, nebo na Andělské zjevení. Bůh ho k tomuto člověku 
přivedl, a Filip už pak věděl, co má udělat. Zvěstovat Ježíše. 
 
A ještě jedna věc: Filip měl duchovní rozpoznání. 
Když dvořan požádal o křest, zazněla věta: " Filip řekl: "Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno… 
On mu pravděpodobně pověděl i o křtu. Nepřesvědčoval ho, a protože Duch svatý v srdci dvořana jednal,  
a protože to byl muž činu, chce pokřtít hned. 
Filip rozpoznal, že teď je ta vhodná doba ke křtu, proto se nerozpakoval, a když dvořan na jeho otázku 
odpověděl: "Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží." pokřtil ho. 
 
Pravděpodobně to byla otázka, kterou tehdy apoštolé kladli těm, kteří se chtěli nechat pokřtít. 
Věříš, že Ježíš je Syn Boží? A pokud dotyčný vyznal svou víru, byl pokřtěn. 
 
Proč tedy dnes děláme přípravu na křest? 
Jedním z důvodů je to, že tehdy všichni lidé věřili v Boha, zatímco my žijeme v ateistické společnosti. 
Dnes většina lidí o Bohu mnoho neví, a proto je důležité si nejprve ujasnit, co křest znamená, jaké jsou 
požadavky, a jaké důsledky z toho pro náš život plynou. Aby ten, kdo je pokřtěn, věděl, co to znamená. 
Aby mohl prožít to, co tento dvořan. 
Odjel a radoval se. V tu chvílí už nepotřeboval vedle sebe zralého křesťana, který by ho vedl, chránil, 
modlil se za něj, povzbuzoval ho… tak, jak to někdy bývá mezi námi. 
Ježíš byl v Jeho srdci, a to bylo zárukou, že se Bohu neztratí. 
 
Tento příběh nám také ukazuje na důležitost křtu. 
Je to smlouva s Ježíšem, je to smrt strmého člověka, začátek nového života s Bohem. 
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Je to veřejné přiznání se ke Kristu, nejen před lidmi, ale i před duchovním světem.  
Ďáble, již nepatřím tobě, nemůžeš si na mne dělat nárok, protože mne Ježíš přijal, zaplatil za mne svou 
krví a já od této chvíle patřím Bohu. Jsem jeho dítětem, jsem v jeho ruce, a nikdo jiný, než Ježíš, nemá na 
můj život právo. 
 
Proto, pokud jste vydali život Kristu, uvěřili, že Vám odpustil hříchy, pak je třeba se nechat pokřtít. 
 
 
 
Filip se ocitl v Azótu. 

40 Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do 
Cesareje. 

A všude kde byl, zvěstoval Krista. Přinášel radostnou zvěst o spasení. 
 
 
A to je závěr: 
náplní jeho života bylo: všude kde byl, přinášet radostnou zvěst o záchraně v Ježíši. 
 
Jaká je náplň mého života? 
Jde mi o to, abych všude kde jsem ukazoval na Krista? 
 
Tento příběh nás nevede k nějakému fanatismu, k nátlaku na lidi. 
Ale povzbuzuje nás, abychom přirozeným způsobem, v běžném denním životě byli citliví na hlas Ducha 
svatého, který nás přivede k lidem, kteří hledají, a jsou připraveni přijmout Ježíše. 
 
Tedy – jestliže jim o něm řekneme. 

Ř 10,13    … 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'. 
14 Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak 
mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? 
15 A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: 'Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují 
dobré věci!' 

 
Není to snadné? 
Ani pro apoštoly to nebylo snadné. 
Ale oni věděli jak na to. MODLILI SE.  
 

Sk 4,29 Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně 
mluvili tvé slovo; 
30 a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka 
Ježíše." 
31 Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a 
s odvahou mluvili slovo Boží. 

 
A to je cesta i pro nás. 
Modlíme se, postíme se a prosíme: dej nám odvahu, ať jsme tvými svědky. 
 
I Večeře Páně je příležitost, kterou nám dává Bůh – chce nás nově naplnit, občerstvit, dát odvahu 
k tomu, abychom byli jeho nástroje k záchraně lidí kolem nás. 
 
RADOST – pokud ji neprožívám, radost z Hospodina (který je naši silou), ze spasení, pak se mohu chytit 
Ježíšovy ruky. Jeho dotek přinese smíření, pokoj, naději a radost do mého života. 


