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Udalosti v Skutkoch apoštolských, kedy ľudia uverili v Pána Ježiša. 
 
Čítali sme v.41, že na letnice uverilo veľký počet ľudí. okolo 3000  
My sa musíme pozrieť na niektoré fakty, ako ich máme v Skutkoch zachytené. 

1. bol vyliaty Duch Svätý 
2. všetci apoštoli hovorili jazykmi - všetkým prítomným Sk 2:8-11(nevieme, čo presne hovorili) 
3. v 2. kapitole máme zaznamenanú iba kázeň Petrovu 
4. nevieme, či medzi 3tis uverivšími boli aj pohania 
5. máme dôvod sa domnievať, že to boli iba Židia, alebo prevažne (veľká väčšina) Židov /v.22; 36 / 

 
Treba spomenúť, že vyliatím Ducha Svätého sa neprejavila iba nadprirodzená moc hovorenia v jazykoch, ale 
tou najväčšou prioritou bolo pripomenúť platnosť starozákonných Písem a objasniť ich význam. 
 
A toto je najpodstatnejšou časťou Petrovej kázne zachytenej v 2. kap. Skutkov. 
 

1. vyliatie Ducha Sv. na všetkých v. 17 - 21 (prorok Joel) 
2. identifikovanie Krista v. 22 (preslávený znameniami) 
3. Jeho utrpenie a smrť v. 23 (Iz 50:6 Nadstavujem svoj chrbát tým, ktorí ma bijú, a svoje líca tým, ktorí 

ma rujú, neskrývam svojej tvári pred všelijakou potupou a pred opľuvaním.)  Iz 53:3-5 
4. Jeho z mŕtvych vstanie v. 24 - 32 (Ž16) 
5. Jeho na nebo vzatie v. 33 - 35 (Ž110) 

 
Definitívne potvrdenie, že Ježiš je Kristus a Pán je vo v.36 
Nezabúdajme, že po celý čas je tu vyliatie DS a to nie len na apoštolov, ale i na počúvajúcich a DS dáva 
porozumieť písmam a zjavuje Krista v srdciach veriacich. 
Boli hlboko dojatí v.37 
Rozoznali, že si zabili toho, ktorý im bol zasľúbený, ktorého predtým neprijali a odmietli. 
Uvedomili si kto je Kristus a zároveň aj svoj hriech 
Preto Peter hovorí v.38 "čiňte pokánie.... na odpustenie hriechov" 
(Sk 10:43) Jemu vydávajú svedoctvo všetci proroci, že odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno každý, 
kto verí v neho. 
 
Je tu ešte jeden fakt: 2.kapitola nám nezachytáva úplne všetko, čo Peter hovoril v.40 
(Sk 2:40) A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčil a napomínal ich a hovoril: Zachráňte sa od tohoto 
pokolenia krivoľakého. 
Pre nás je však toto zjavenie úplne dostatočné, pretože máme kompletný kánon Písma. 
My sa dozvedáme o Kristovi nie na základe jednej kapitoly, alebo 1 či 2 veršov, ale prostredníctvom celého 
Písma a jeho kontextu. 
Skutky napísal Lukáš a miestom ich vzniku je pravdepodobne Grécko, Antiochia, Efez, teda pohanské miesta; 
nezabúdajme však, že toto je jeho druhá kniha. (písaná v r.62) 
Tá prvá bola Evanjelium Pána Ježiša. (písaná v r.60-61) 
Tam je kompletne zachytený celý život Pána Ježiša, jeho narodenie, skutky, smrť a vzkriesenie. 
Odtiaľ môžeme my ako pohania spoznať identitu Pána Ježiša. 

Úplne iným spôsobom svedčil Filip etiópskemu eunuchovi 
Tento čítal proroka Izaiáša kap.53 a nerozumel. Chcel od Filipa vysvetlenie 
A ten mu vysvetľoval Krista: 
(Sk 8:35) Tu otvoril Filip svoje ústa a počnúc od tohoto písma zvestoval mu Ježiša. 
 
Nám zvestoval Ježiša napr. evanjelista Lukáš (?) Aby sme vedeli kto je Ježiš. 
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Eunuchovi zvestoval Filip a eunuch uveril: 
(Sk 8:36) A jako tak išli cestou, prišli k akejsi vode, a eunúch povedal: Hľa, voda; čo mi prekáža dať sa 
pokrstiť? 
(Sk 8:37) A Filip riekol: Ak veríš z celého srdca, slobodno. A odpovedal a riekol: Verím, že Ježiš Kristus je syn 
Boží. 

Toto je podstata identity Pána Ježiša: 
 on je KRISTUS 

 on je SYN BOŽÍ 
Nie je ničím a nijako menej cenný ako Boh Otec 
Je to Jeho milovaný a vzácny Syn, ktorý je rovnakej podstaty s Otcom. 
Odbleskom Jeho slávy 
(Žid 1:3) ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a 
učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov posadil sa po pravici Veličenstva na výsostiach 

Pozrime sa na ap. Pavla 
čo uveril a ohlasoval 
Sk 9:17-20 
17 Vtedy odišiel Ananiáš a vošiel do domu a položiac na neho ruky povedal: Saule, bratu, Pán ma poslal, Ježiš, 
ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si išiel sem, aby si prezrel a bol naplnený Svätým Duchom. 18 A hneď spadly 
s jeho očí jako čo by lupiny, a prezrel naskutku a vstal a dal sa pokrstiť 19 a prijal pokrm a posilnil sa. A bol 
niekoľko dní s učeníkmi, ktorí boli v Damašku. 
20 A hneď hlásal v synagógach Ježiša Krista, že je on Syn Boží.  
 

Pavol pred tým hubil veriacich na Ježiša Krista (Sk 22:19 A ja som povedal: Pane, oni vedia, že ja som žalároval a bil po 

synagógach veriacich na teba.) 
A teraz zrazu rozoznáva kým Pán Ježiš je. 
Toto mu však zjavuje Boh 
 
Gal 1:15-17  15 Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma oddelil od života mojej matky a povolal svojou milosťou, 
16 zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, hneď som urobil tak, že som sa 
neporadil s telom a krvou 17 ani som neodišiel hore do Jeruzalema k tým, ktorí boli predo mnou apoštolmi, 
ale som odišiel do Arábie a zase som sa navrátil do Damašku.  

No rozumieť tomu, čo znamená byť Synom Božím vieme vyčítať aj z reakcií židov a farizejov 
 
Lk 22:70-71  70 Vtedy povedali všetci: Teda si ty ten Syn Boží? A on im povedal: Vy dobre hovoríte, že ja 
som. 71 A oni povedali: Čo ešte potrebujeme svedoctvo? Veď sami sme počuli z jeho úst.  
 
Mt 26:63-65  63 Ale Ježiš mlčal. A najvyšší kňaz odpovedal a riekol mu: Prísahou na živého Boha ťa 
zaväzujem, aby si nám povedal, či si ty Kristus, ten Syn Boží. 64 A Ježiš mu riekol: Ty si povedal; len vám 
hovorím, že odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. 65 
Vtedy roztrhol najvyšší kňaz svoje rúcho a povedal: Rúhal sa; čo ešte potrebujeme svedkov? Hľa, teraz ste 
počuli jeho rúhanie. 
Jn 19:7 Židia mu odpovedali: My máme zákon, a podľa nášho zákona má zomrieť, lebo sa robil Synom 
Božím. 
 

Mt 27:43 Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Veď povedal: Som Boží Syn!  
 

Jn 5:18 Preto ho Židia ešte viacej hľadali zabiť, že nie len že rušil sobotu, ale že aj Boha volal svojím Otcom 
robiac sa rovným Bohu.  
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Pre našu vieru je dôležité rozoznať identitu PJ 
nepopierať to, čo nám bolo zjavené, alebo čo nám Duch Svätý zjavuje cez výpovede Písma o Kristovi 
 
Vidíme ho v evanjeliách ako človeka - plného človeka 
Presne tak ako ho videli zákonníci a farizeji 
Človek, ktorý bol hladný, smädný, unavený; podliehal pocitom, ako každý iný človek: mal súcit, smútok, alebo 
plesal v srdci (radoval sa) 
 
To isté videli aj farizeji a napriek tomu, že boli očitými svedkami znamení: zázraky, uzdravenia, vyháňanie 
démonov, kriesenie 
Neuverili, že on je Kristus. 
Hoci identitu Krista (toho z Písma) poznali, že to bude niekto od Boha. 
(Iz 7:14) Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel. 
(Iz 9:6) Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: 
Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja. 
(Iz 9:7) Množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude 
panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravedlivosťou 
odteraz až na veky. Horlivosť Hospodinova Zástupov to učiní. 
Mt 26:63 Ale Ježiš mlčal. A najvyšší kňaz odpovedal a riekol mu: Prísahou na živého Boha ťa zaväzujem, aby si 
nám povedal, či si ty Kristus, ten Syn Boží. 
On mal prísť na svet ako človek, ako potomok Dávidov. To sme čítali vo v.30 
(Sk 2:30) A teda súc prorokom a vediac, že sa mu Bôh zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier, podľa tela, 
vzbudí Krista a dosadí na jeho trón, 
Ale on nebol iba synom, alebo potomkom Dávidovým, lebo sám Dávid o ňom hovorí v Ž 110, ktorý Peter cituje 
vo v.34 
"Riekol Pán môjmu Pánovi" 
Tu Dávid hovorí o Kristovi nie ako o svojom synovi, ale ako o svojom Pánovi. 
(Mt 22:41-42) A keď sa sišli farizeovia, opýtal sa ich Ježiš a riekol: Čo sa vám zdá o Kristovi, čí je syn? Povedali 
mu: Dávidov. 
(Mt 22:43-45) A povedal im: Ako ho tedy Dávid v Duchu nazýva Pánom, keď hovorí: Pán riekol môjmu Pánovi: 
Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Ak ho tedy Dávid nazýva 
svojím Pánom, ako je potom jeho synom? 
 
PJ je synom Dávidovým podľa tela a zároveň Synom Božím. 
Zostúpil z neba pre našu spásu. 
Niekto veľký, z ktorého slávy musíme užasnúť. 
 
Hoci bol Pán Ježiš plne človekom, nikdy sa nedával na jednu úroveň s človekom. Bol rozdiel v tom, ako hovoril 
o Otcovi vzťahom na seba a vzťahom na učeníkov. 
(Lk 22:29) A ja vám závetím, ako mne závetil môj Otec, kráľovstvo, 
Všimnime si, že Pán Ježiš nehovorí "náš Otec", ale môj otec 
Je tu veľký rozdiel vo vzťahu. Ten Jeho je jedinečný, kým ten náš je adoptívny. 
Slovo "náš" používa vtedy, keď hovorí učeníkom: 
(Mt 6:9) Vy sa tedy modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno! 
(Jn 5:17) A Ježiš im odpovedal: Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. 
(Jn 15:15) Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, 
lebo všetko to, čo som počul od svojho Otca, oznámil som vám. 
(Jn 3:13) A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý sostúpil z neba - Syn človeka, ktorý je v nebi. 
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Všimnime si, čo sa zmenilo po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša  
(Jn 20:17) Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu Otcovi; ale idi k mojim 
bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi a k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.  
Už nenazýva učeníkov "priateľmi", ako ich nazval v Jn15:15, ale bratmi.  
Dielo spásy tu je už dokončené a každý veriaci v Neho je začlenený do Božej rodiny 
Boží Syn zostáva človekom, našim zástancom a prostredníkom, preto môžeme byť Jeho bratmi. Vchádzame do 
Božieho kráľovstva spolu s Kristom (Lk 22:29) 
No rozdiel medzi tým, ako hovorí o Otcovi tu stále zostáva: 
Vstupujem k svojmu Otcovi - na vzťahu s Otcom sa nič nezmenilo. Stále zostáva jedinečným Božím Synom a 
odchádza k tomu, od ktorého vyšiel. (Jn 16:28) 
a k vášmu Otcovi - toto otcovstvo je nám dané, nie je naše vlastné. Sme adoptovaný skrze vykupiteľské dielo. 
k svojmu Bohu - je to pre prostrednícku úlohu, ktorú PJ má. Je naším veľkňazom a zástancom pred Bohom 
(1Ján 2:1), ako človek Ježiš Kristus (1Tim 2:5) 

(Žid 7:24-25) ale on preto, že trvá na veky, má na iného neprechodné kňazstvo, večné, prečo aj môže vždycky 
dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primlúval za nich. 

(Žid 7:26) Lebo nám i svedčalo mať takého veľkňaza, svätého, prostého zla, nepoškvrneného, oddeleného od 
hriešnikov a ktorý sa stal vyšším nad nebesia, 
a k vášmu Bohu - sme to my hriešny ľudia, ktorý potrebovali byť zmierený z Bohom. 
 
Preto ten rozdiel, ktorý Pán Ježiš podčiarkuje: 
ON z pozície prostredníka (veľvodcu spasenia) 
MY z pozície vykúpených 

Žid 10:14 Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posväcujú.  

Každý kresťan musí rozpoznať, čo znamená Syn Boží 
aby sme neboli odsúdený so svetom, je potrebná viera v neho 
(Jn 3:18) Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno 
jednorodeného Syna Božieho.  
Tento jednorodený syn sa stal človekom pre našu spásu 
(Jn 1:14) A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako 
jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.  
 
(Flp 2:7-9) ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom 8 a súc v spôsobe najdený 
jako človek ponížil sa stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. 9 Preto aj Bôh jeho povýšil nad 
všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, 
 
(Žid 2:9) Ale toho čosi málo menším od anjelov učineného vidíme Ježiša, pre utrpenie smrti korunovaného 
slávou a cťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť.  
Toho čosi málo menším od anjelov vidíme človeka (Žid 2:6-8). 
Tak bol stvorený človek. 
A rovnako vidíme aj Pána Ježiša ako človeka, podobného ľuďom. 
On nebol stvorený, On sa človekom stal - prijal podobu sluhu (dobrovoľne) 
a pre utrpenie (poslušnosť až po smrť) bol oslávený a vyvýšený, má meno nad každé meno 
a zohne sa pred ním každé koleno. 
Vidíme z Písma, čo to znamená Syn Boží 
Okúsil smrť namiesto nás, takže tá milosť Božia sa nevzťahuje na Neho, ale na nás. 
Milosť Božia sa stala nám, 
náš drahý Spasiteľ „jednorodený Syn Boží, zrodený z Otca pred všetkými vekmi; Boh z Boha, Svetlo zo Svetla, 
pravý Boh z Boha pravého, splodený, nie stvorený" ako človek, okúsil smrť za každého z nás. 
... aby sme my mali život večný. 
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