SKUTKY APOŠTOLOV

5. časť
Prvá evanjelizácia v dejinách
Skutky 2,5–41 + Skutky 3,1–26 + Skutky 4,1–14
„5 V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. 6 Keď
sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul
hovoriť svojím jazykom. 7 I stŕpli a udivení vraveli: "Nie sú títo všetci, čo tu hovoria,
Galilejčania? 8 A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v
ktorom sme sa narodili? 9 My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey
a Kappadócie, Pontu a Ázie, 10 Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo
Cyrény, prisťahovaní Rimania, 11 Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo
svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch." 12 Všetci žasli a v rozpakoch si
vraveli: "Čo to má znamenať?" 13 Ale iní s úsmeškom hovorili: "Sú plní mladého vína."
14
Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: "Mužovia judejskí a
všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová. 15 Títo
nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno. 16 Ale toto je to, čo povedal
prorok Joel: 17 "V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé
telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši
starci budú snívať sny. 18 Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v
tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať. 19 Budem robiť divy hore na nebi a
znamenia dolu na zemi, krv, oheň a oblaky dymu; 20 slnko sa premení na tmu a mesiac
na krv, skôr, ako príde Pánov deň, veľký a slávny. 21 A vtedy: Každý, kto bude vzývať
Pánovo meno, bude spasený." 22 Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás
potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako
sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. 23 A vy ste ho, vydaného podľa presného
Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. 24 Ale
Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. 25 Veď
Dávid o ňom hovorí: "Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa
nezakolísal. 26 Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá, aj moje telo odpočíva v
nádeji. 27 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl
porušenie. 28 Ukázal si mi cestu života, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou." 29

Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali
ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. 30 Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu
prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón; 31 videl do budúcnosti a
povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo
nevidelo porušenie. 32 Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. 33
Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho,
ako sami vidíte a počujete. 34 Veď Dávid nevystúpil na nebesia, a predsa hovorí: "Pán
povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, 35 kým nepoložím tvojich nepriateľov za
podnožku tvojim nohám." 36 Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša,
ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom." 37 Keď to počuli, bolesť
im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť, bratia?" 38
Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša
Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. 39 Veď to
prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si
povolá Pán, náš Boh." 40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a
povzbudzoval: "Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!" 41 Oni prijali jeho slovo a
dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.
(Act 2:5-40 SSV)“

Ale poďme pekne, od začiatku…
Veľké poverenie…
„16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. 17 Keď ho uvideli,
klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi
je všetka moc na nebi i na zemi. 19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta." (Mat 28:16-20 SSV)“
Ale hneď vzápätí ich zabrzdí…:

… ale súčasne i pribrzdenie!
„46 a povedal im: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z
mŕtvych 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať

pokánie na odpustenie hriechov. 48 Vy ste toho svedkami. 49 Hľa, ja na vás zošlem, čo
môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!"
(Luk 24:46-49 SSV)“
• Zdá sa ale, že tu ide ešte o NIEČO VIAC, než len „moc z výsosti“…!

Čo vlastne mali presne ohlasovať?
Dovtedy Ježiš…
• Hlásal, že sa NIEČO BLÍŽI:
• „14 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. 15
Hovoril: "Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte
evanjeliu." (Mar 1:14-15 SSV)“
• Potom ZOMREL… VSTAL… ODIŠIEL DO NEBA… A… a… ?

Apoštoli po nanebovstúpení Krista…
• Prežívajú akési MEDZIOBDOBIE…
• Kráľovstvo by už zjavne MALO NASTAŤ – cítiť to aj z ich (ešte naivných)
slov: „6 A zhromaždení sa ho pýtali: "Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo
Izraela?" (Act 1:6 SSV)“
• ALE EŠTE NENASTÁVA!
V podstate tak vlastne ešte NIE JE ČO OHLASOVAŤ!

A TAK SEDIA – A ČAKAJÚ… ☺

TURICE
• Všetko ZMENILI!
• KONEČNE SA TO ZAČALO!
• Nastáva BOŽIE KRÁĽOVSTVO!!!
Cítiť to aj z Petrových slov jeho prvej reči:
„16 Ale toto je to, čo povedal prorok Joel: 17 "V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem
zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci
budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. 18 Aj na svojich služobníkov a na svoje
služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať. 19 Budem robiť
divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a oblaky dymu; 20 slnko sa
premení na tmu a mesiac na krv, skôr, ako príde Pánov deň, veľký a slávny. (Act 2:1620 SSV)“
Ale nepredbiehajme…
Pretože teraz je dôležitý KAŽDÝ JEDEN KROK TOHO, ČO SA DEJE!

PRVÁ EVANJELIZÁCIA
1) SKÚSENOSŤ, DAR DUCHA
• Na začiatku je SKÚSENOSŤ APOŠTOLOV, ktorí prijímajú Ducha:
o „Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. 2 Tu sa náhle
strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v
ktorom boli. 3 I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na
každom z nich spočinul jeden. 4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali
hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. (Act 2:1-4 SSV)“
• VYCHÁDZAJÚ VON… a zrejme majú na mysli všetko iné, než nejaké
„ohlasovanie“…

o OSLAVUJÚ BOHA
o SMEJÚ SA, OPOJENÍ DUCHOM – opojení NOVÝM ŽIVOTOM Božej
Lásky, ktorý sa v nich práve rozlieva…1
o Možno tancujú, potľapkávajú sa po pleciach, objímajú…
• A ASI ANI NETUŠIA, že sa práve DEJE ZÁZRAK: „Nie sú títo všetci, čo tu
hovoria, Galilejčania? 8 A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom
jazyku, v ktorom sme sa narodili? (Act 2:7-8 SSV)“

2) ZBIEHA SA ZÁSTUP – nevolaný, nepozvaný…
• Žiadna kampaň, žiadne pozvánky…
• Zástup sa jednoducho zbieha, lebo sa deje ČOSI MIMORIADNE,
NEVÍDANÉ!
„5 V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. 6 Keď
sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul
hovoriť svojím jazykom. (Act 2:5-6 SSV)“
• Apoštoli sa ROZHLIADNU – a zrejme sú sami PREKVAPENÍ, koľko ľudí že
to zrazu dookola postáva, vzrušených, dychtivých zistiť, čo sa deje…

3) NEVYSLOVENÁ OTÁZKA…
• Vo vzduchu visí otázka, ktorú síce nikto výslovne apoštolom asi nepoložil, ale
JE TU:
„12 Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: "Čo to má znamenať?" 13 Ale iní s úsmeškom
hovorili: "Sú plní mladého vína." (Act 2:12-13 SSV)“
• Šumí horúčkovitá diskusia, otázky, teórie, hypotézy, dohady,…

4) PETER ODPOVEDÁ – A ZÁSTUP POČÚVA…
• PETER sa ujíma slova: „14 Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom
im povedal: "Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto
bolo známe, počúvajte moje slová. (Act 2:14 SSV)“
• A ZÁSTUP POČÚVA, pretože:
1

„Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. (Rom 5:5 SSV)“

o VIDÍ NIEČO, čo ich fascinuje (Duch, zázrak,…)
o DYCHTÍ PO ODPOVEDI
o A PETER JE ZJAVNE KOMPETENTNÝ JU DAŤ – je, nakoniec,
„účastník“ tohto divu, že?

5) PETROVA REČ
a) ZAČÍNA ODPOVEĎOU
• Nevnucuje sa (ako nejaký Svedok Jehovov ☺), nevtiera… Len odpovedá na
otázku…
• „Títo nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno. (Act 2:15 SSV)“

b) REAGUJE NA VIDITEĽNÚ REALITU
• Neohlasuje nejaké PRÁZDNE SLOVÁ,
• ani nejaké TEOLOGICKÉ TEÓRIE,
• ALE REAGUJE na to, čo ľudia okolo VIDIA, POČUJÚ, čo ich FASCINUJE!
„Ale toto je to, čo povedal prorok Joel: "V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo
svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci
budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. Aj na svojich služobníkov a na svoje
služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať. Budem robiť
divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a oblaky dymu; slnko sa premení
na tmu a mesiac na krv, skôr, ako príde Pánov deň, veľký a slávny. (Act 2:16-20 SSV)“

c) OHLASUJE ZDROJ A PRÍČINU TOHTO VŠETKÉHO – KRISTA
„Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského,
mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi
vami urobil. A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania,
rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. (Act 2:22-23 SSV)“

d) POTVRDZUJE KRISTA AKO MESIÁŠA
„Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.

Veď Dávid o ňom hovorí: "Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby
som sa nezakolísal. Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá, aj moje telo odpočíva
v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl
porušenie. Ukázal si mi cestu života, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou." Bratia,
dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho
hrob je u nás až do dnešného dňa. Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou
zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón; videl do budúcnosti a povedal o
Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo
porušenie.
Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. (Act 2:24-32 SSV)“
• Peter robí dve veci:
o POTVRDZUJE, že Ježiš vstal zmŕtvych – a oni, apoštoli, sú toho
svedkami:
 1) preto, že Ho VIDELI ŽIVÉHO
 2) dôkazom je samotné vyliatie Ducha
o POTVRDZUJE, ŽE JEŽIŠ JE MESIÁŠ – pretože práve Jeho
zmŕtvychvstanie ho naplno stotožnilo s proroctvom o Mesiášovi:
 „Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného
Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete.
(Act 2:33 SSV)“
 „Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého
ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.
(Act 2:36 SSV)“

JE TO DÔLEŽITÉ – OHLASOVAŤ OSOBU KRISTA?
• Nestačilo by ohlasovať nejaké „hodnoty“, „morálku“, alebo iba „povzbudzovať
k lepšiemu“? Nie je predsa toto to hlavné? Aby ľudia boli dobrí a nerobili si
zle?
ZDÁ SA, ŽE NIE… ☺
• Všimnime si, Peter NIČ NEHOVORÍ O HODNOTÁCH, ani o správaní sa, ani
o ničom podobnom,
• dokonca ani k NIČOMU NENABÁDA,…
• IBA SUCHO INFORMUJE o Kristovi ako o osobe!!!
PREČO?

JEŽIŠ = NEBO, NEBO = JEŽIŠ!
• „25 Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj
keď umrie. 26 A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?"
(Joh 11:25-26 SSV)“
• „6 Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba
cezo mňa. (Joh 14:6 SSV)“
• „48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. 50 Toto
je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. 51
Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude
žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta." 52 Židia sa hádali
medzi sebou a hovorili: "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!" 53 Ježiš im
povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť
jeho krv, nebudete mať v sebe život. 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má
večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a
moja krv je pravý nápoj.
56

Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.

57

Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.

58

Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto
je tento chlieb, bude žiť naveky." (Joh 6:48-58 SSV)“

• SPÁSA JE TEDA AKO MANŽELSTVO:
o Isteže, k manželstvu patria hodnoty, ako vernosť, láska,…
o Ale manželstvo samo je o MANŽELKE!
o Ak nemáte MANŽELKU – môžete hodnotami pre manželstvo hoci aj
„okvitať“ – NIE JE TO MANŽELSTVO! Ste sám a basta!
• PODOBNE SPÁSA, NEBO, VEČNOSŤ,… – nazvime si to ako chceme,
podstata je stále tá istá:
o NEBO = JEŽIŠ! Ježiš OSOBNE! Nie je „darcom života“ – On JE Život!
On osobne!!!
 Ak chceme žiť s Ježišom, chce to samozrejme isté kvality: viera,
láska, vytrvalosť, spravodlivosť,…
 ALE BEZ JEŽIŠA SA NEBO NEKONÁ!
• BEZ JEŽIŠA môžeme týmito hodnotami hoci aj
„okvitať“,…
• … NEBO SA NEKONÁ!!!

Najmä Pavol si dáva záležať na tom, aby to neustále zdôrazňoval:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

24

ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.
(Rom 3:24 SSV)
11
A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze
ktorého sme teraz obsiahli zmierenie. (Rom 5:11 SSV)
15
Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli
mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých
rozhojnila Božia milosť a dar. (Rom 5:15 SSV)
17
Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze
jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a
darovanej spravodlivosti. (Rom 5:17 SSV)
21
aby tak, ako hriech vládol v smrti, aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný
život skrze Ježiša Krista, nášho Pána. (Rom 5:21 SSV)
11
Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi
Ježišovi. (Rom 6:11 SSV)
2
veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona
hriechu a smrti. (Rom 8:2 SSV)
nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi
Ježišovi, našom Pánovi. (Rom 8:39 SSV)
4
Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste
dostali v Kristovi Ježišovi. (1Co 1:4 SSV)
22
Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.
(1Co 15:22 SSV)
14
Ale vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi a naším
prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. (2Co 2:14 SSV)
17
Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
(2Co 5:17 SSV)
19
Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy.
(2Co 5:19 SSV)
26
Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. (Gal 3:26 SSV)
27
Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. 28 Už niet Žida
ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v
Kristovi Ježišovi. (Gal 3:27-28 SSV)
3
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi
požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. 4 Veď v ňom si nás ešte
pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení
v láske; 5 on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa
skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi 6 na chválu a slávu jeho
milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. 7 V ňom máme vykúpenie

•
•
•
•
•
•

skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, 8 ktorou nás
štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, 9 keď nám dal poznať tajomstvo
svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal 10
uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi
aj čo je na zemi. V ňom, 11 veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa
rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, 12 aby sme boli na
chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. 13 V ňom ste boli aj vy, keď
ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili,
označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, (Eph 1:3-13 SSV)
a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi,
(Eph 2:6 SSV)
aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči
nám v Kristovi Ježišovi. (Eph 2:7 SSV)
10
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré
pripravil Boh, aby sme ich konali. (Eph 2:10 SSV)
13
Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze
Kristovu krv blízkymi. (Eph 2:13 SSV)
pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi
Ježišovi skrze evanjelium. (Eph 3:6 SSV)
atď…

PRETO ASPOŠTOLI VYTRVALO OHLASUJÚ KRISTA!
„42 A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista, Ježiša.
(Act 5:42 SSV)“
„5 Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. (Act 8:5 SSV)“
„Ale keď uverili Filipovi, ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene
Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži i ženy. (Act 8:12 SSV)“

TAKISTO VIERA JE VIEROU V KRISTA – nie v nejaké „hodnoty“
a pod.
„17 Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v Pána Ježiša Krista,
ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu?" (Act 11:17 SSV)“
„24 O niekoľko dní prišiel Félix so svojou manželkou Druzillou, ktorá bola Židovka;
zavolal si Pavla a počúval ho o viere v Krista Ježiša. (Act 24:24 SSV)“

„21 Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci:
22
Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. (Rom 3:2122 SSV)“

SVOJE ŽIVOTY KLADÚ NIE ZA HODNOTY, ALE ZA OSOBU KRISTA:
„25 Preto sme sa zhromaždili a jednomyseľne sme sa uzniesli, že vyberieme mužov a
pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom, 26 ľuďmi, ktorí vydali
svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. (Act 15:25-26 SSV)“
„Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie
evanjelium… (Rom 1:1 SSV)“

6) PRVÍ OBRÁTENÍ…
„Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom:
"Čo máme robiť, bratia?" (Act 2:37 SSV)“
• Obracajú sa na základe vnútorného pohnutia!
• ŽIADNE presviedčanie, ŽIADNA polemika, či diskusia…
o KTORÍ CHCÚ, pridajú sa – bez toho, že by ich niekto lanáril,…
 … a možno na prekvapenie Petra a Jedenástich, ktorí s niečím
podobným vari ani nerátali…

7) OHLASOVANÍM TO NEKONČÍ!
• Po ohlasovaní nasleduje vyučovanie tých, ktorí uverili.
• APOŠTOLÁT je tak ochota prijať dlhodobý záväzok voči tým, ktorí sa chcú
pridať k nášmu spôsobu života:
„Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša
Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to
prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá
Pán, náš Boh." A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval:
"Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!" (Act 2:38-40 SSV)“
„Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve,
(Act 2:42 SSV)“

8) NÁVRAT K „OPOZÍCII“ VOČI SVETU
• Nasledovné riadky ukazujú na zaujímavý fenomén:
„A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: "Zachráňte sa z
tohoto zvrhlého pokolenia!" Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa
pridalo asi tritisíc duší. (Act 2:40-41 SSV)“
• Na jednej strane je SVET, slúžiaci Diablovi.
• Na druhej strane je BOŽIE KRÁĽOVTSVO, zhmotnené v KATOLÍCKEJ
CIRKVI.
• OBRÁTENIE JE VEC PRECHODU:
o Zo sveta…
o … do Božieho Kráľovstva.
o Je to záležitosť opustenia starého a prijatia nového: „17 Kto je teda v
Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
(2Co 5:17 SSV)“

U APOŠTOLOV TO ALE PREDPOKLADÁ,…
• Že sú takýmto OSTROVOM uprostred sveta,…
• … ku ktorému sa ostatní môžu PRIDAŤ!

TAKŽE ZHRNUTIE:
• NEBO = KRISTUS
• KRISTUS = REALITA, KTORÚ ŽIJEME
o Kým ju nežijeme, nemáme ČO ohlasovať – a teda sami potrebujeme byť
najprv evanjelizovaní a obrátiť sa…
• Tento nový život vyvoláva ROZRUCH a OTÁZKY
o Ak ich nevyvoláva, NIE JE to ešte Boží život… ☺
• EVANJELIZÁCIA:
o ODPOVEDÁ na túto otázku a (hoci aj nevyslovené) oslovenie zo strany
okolia
o ZVESTUJE KRISTA, ako zdroj nového života

• Táto zvesť sa PRESADZUJE VLASTNOU VÁHOU u tých, ktorí sú jej
otvorení.
o Nie presviedčaním, ani ničím podobným.
o Ak aj na presviedčanie dôjde – vždy len ako forma komentára
k viditeľnému životu, ktorý sa v nás prejavuje, napr.:
 JEŽIŠ: „24 Ale počuli to farizeji a hovorili: "Tento len mocou
Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov." 25 Ale on
poznal ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo vnútorne
rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené
neobstoja. … (Mat 12:24-25 SSV)“
 PAVOL: „6 A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch
Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali. 7 Spolu ich bolo asi dvanásť
mužov. 8 Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril; tri mesiace
rozprával a presviedčal o Božom kráľovstve. (Act 19:6-8 SSV)“
• NAŠOU ÚLOHOU JE:
o POZVAŤ ich do nášho spoločenstva
o POMÔCŤ IM obrátiť sa ku Kristovi
o DAŤ IM ÚČASŤ NA NAŠOM ŽIVOTE a tak im pomôcť úplne ho
prijať.

DVA ZVYŠNÉ PRÍPADY:
Skúsme si teraz pozrieť dva nasledovné prípady evanjelizácie a skúmajme, či sa na nich
objaví podobná schéma:

Skutky 3,1–26
„Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. 2 Práve
prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej
bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3
Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu. 4 Peter sa
naň s Jánom zahľadel a povedal: "Pozri sa na nás!" 5 On sa na nich pozrel a čakal, že
od nich niečo dostane. 6 Ale Peter povedal: "Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti
dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!" 7 Chytil ho za pravú ruku a
zodvihol ho. Vtom mu spevneli nohy a členky, 8 vyskočil, postavil sa a chodil.

Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha. 9 Všetok ľud videl, ako
chodí a chváli Boha, 10 a poznali ho, že je to ten, čo sedával pri Krásnej bráne chrámu
a žobral. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo.
11

Keďže sa pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim do stĺporadia, ktoré sa volá
Šalamúnovým, všetok užasnutý ľud.
12

Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: "Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo
hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento
chodí? 13 Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho
Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho
treba prepustiť. 14 Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám
prepustil vraha. 15 Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme
toho svedkami. 16 A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohoto človeka, ktorého
vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred očami vás
všetkých. 17 A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední
muži. 18 Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho
Mesiáš bude trpieť. 19 Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy 20 a prišli
časy osvieženia od Pána, aby poslal Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš, 21 ale musí
ho prijať nebo až do čias, keď sa všetko obnoví, čo odpradávna hovoril Boh ústami
svojich svätých prorokov. 22 Veď Mojžiš povedal: "Proroka vám vzbudí Pán, váš Boh, z
vašich bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie. 23 A každý, kto
nepočúvne toho proroka, bude odstránený z ľudu." 24 A všetci proroci, čo, počnúc
Samuelom, postupne hovorili, oznamovali tieto dni. 25 Vy ste synovia prorokov a zmluvy,
ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: "A v tvojom potomstve
budú požehnané všetky rodiny zeme." 26 Boh predovšetkým vám vzbudil svojho
Služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich
neprávostí." (Act 3:1-26 SSV)“
• Jediný podstatnejší rozdiel je v tom, že Peter – zjavne povzbudený udalosťami
na Turice – už PRIDÁVA VÝZVU NA OBRÁTENIE…

Skutky 4,1–14 – „nepriateľské prostredie“:
„Kým hovorili k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji 2 a
zazlievali im, že učia ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi. 3 Položili na nich ruky
a do rána ich dali do väzenia, lebo už bol večer. 4 Ale mnohí z tých, čo vypočuli slovo,
uverili; a vzrástol počet mužov na päťtisíc.

5

Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili poprední muži, starší a zákonníci,
veľkňazi Annáš a Kajfáš, Ján a Alexander a všetci, čo boli z veľkňazského rodu,
postavili ich do stredu a pýtali sa: "Akou mocou alebo v mene koho ste to urobili?"

6
7

8

Vtedy im Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: "Vodcovia ľudu a starší! 9 Ak
nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento
uzdravil, 10 nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša
Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí
tento človek pred vami zdravý! 11 On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa
stal kameňom uholným. 12 A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného
mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení." 13 Keď videli Petrovu a
Jánovu odvahu a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, veľmi sa čudovali; spoznali
ich, že boli s Ježišom. 14 A keď videli, že uzdravený človek stojí s nimi, nemohli nič
namietať. (Act 4:1-14 SSV)
Zavolali ich teda a prikázali im, že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovom mene.
Ale Peter a Ján im odpovedali: "Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať
viac ako Boha; lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli."
(Act 4:18-20 SSV)“
• Nebránia seba!
• Len znova – úplne rovnako – zvestujú osobu Krista!

ZÁVER:
Čo si z toho môžeme zobrať do praxe?
• Problém ODOSOBNENIA KRESŤANSTVA:
o Bez viery niet obrátenia.
o Bez obrátenia niet Ducha Svätého.
o Bez Ducha Svätého niet Krista.
o Bez Krista sa kresťanstvo mení na SYSTÉM, kde žijú „praktizujúci
kresťania“ a „služobníci oltára“, ktorí vyznávajú „kresťanské hodnoty“ a
„dodržujú prikázania“…
o Ale už je to PRÁZDNE: Bez Krista, bez Ducha, bez Života…
„6 On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha; lebo litera
zabíja, kým Duch oživuje. (2Kor 3,6 SSV)”

