
Séria 
  

Skutky apoštolov 
(v moci Ducha Svätého) !

Úvod !
Trochu zo zákulisia… 
-kniha Skutkov apoštolov (SA) je venovaná Theofilovi aj keď nie ej uvedený autor SA, 
takmer s istotou sa dá tvrdiť, že sa jedná o Lukáša, evanjelistu, ktorý napísal aj 
Evanjelium, “milovaného lekára” podľa Kol 4,16. bol sprievodcom Pavlovým (aj keď sa 
nemusí jednať o toho istého Lukáša). Sú tu aj pasáže, z ktorých je zrejmé, že Lukáš 
sa zúčastnil ciest spolu s Pavlom (množné “my sme šli”). 
-SA vyslovene nadväzujú na LK evanjelium, majú podobný jazyk a štýl. Vznikli v 
rozmedzí 70-90 nl. 
-časovo pokrýva kniha SA prvých 30 rokov vzniku cirkvi, spomína 32 rôznych zemí, 54 
miest, 9 ostrovov  Stredozemnom mori a 95 rôznych osôb. (dodnes sa z 
archeologických objavov potvrdzuje presnosť Lk opisu.) !
Sú Skutky apoštolov len ďalšou dejinnou knihou? !
Lukáš nesleduje v tejto knihe dejiny, nie je životopiscom (ako je to v Lk Evanjeliu: 
“Prvú knihu, Teofil, napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku až do toho 
dňa, v ktorý bol vzatý do neba”) Lk bol zrejme obráteným pohanom (ale s dobrou 
znalosťou židovstva) a tak jeho úlohou, ktorou ho Boh poveril bolo, aby podal ucelené 
dejiny Kristovho života a potom aj počiatky kresťanstva a to hlavne na svedectvo 
kresťanom, ktorí sa nimi stali z pohanov, nie zo Židov. Bol presný, veľmi podrobný, 
“predvianočný príbeh” Márie a Alžbety je zapísaný len v jeho evanjeliu. !
1.) Lukáš ukazuje, že Evanjelium sa navzdory odporu a opozície, prenasledovaniu 
triumfálne šíri a preniká do celého sveta, židovského aj pohanského.  !
2.) odhaľuje význam Ducha Svätého (DS)v živote cirkvi, v svedectve, aj v živote 
jednotlivca. Odhaľuje, že bez DS by sa nič z tohto všetkého, čo sa píše v SA, dokonca 
ani my sami by sme nemohli Pána Boha spoznať a uveriť v Neho. DS je sila, jediný 
prameň života, je olejom v lampách múdrych panien (Mt 25,1-13), je Duchom, ktorý 
oživuje suché kosti (Ez 37,1-14), je vodou, ktorá dáva život (Iz 44,2,3). !
-Lukášovo evanjelium hovorí o tom “…čo Ježiš činil a učil od počiatku až do toho dňa, 
v ktorý bol vzatý do neba”, kdežto Skutky zachytávajú, čo Jžiš učil a robil po jeho 
odchode do neba cez Ducha Svätého 
-v kap. 1-12 je centrom cirkvi Kristovej Jeruzalem a najskloňovanejšou osobou v 
hlásaní Evanjelia je Peter. v kap. 13-28 je centrom cirkvi Antiochia a najdôležitejšou 
osobou je apoštol Pavel. 


