
Skutky apoštolov 
(v moci Ducha Svätého) 

Sk 10, 24-48 Peter vyjadruje božiu lásku 

-evanjelium sa šírilo podľa Ježišovho slova: všade. Najprv bol o zvestované židom 
hneď po vyliatí Ducha Svätého, Filip pokrstil etiópskeho dvorana, Peter a Filip 
svedčili v Samárií…postupne sú zapájaní do tela Kristovho ľudia zo všetkých 
národov.  
“Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia, alebo 
Gréci, či otroci, alebo slobodní, všetci sme boli napojení jedným Duchom.” 1Kor 
12,13 

Tu a Peter, kresťan z “čistého národa” stretáva pod jednou strechou s ľuďmi z 
nedčistého národa, dva nezmieriteľné svety, odmietajúce sa navzájom na základe 
kultúrnych zvyklostí a tradícií. 
“Vy viete, že Židovi nie je dovolené pripojiť sa alebo pristúpiť k pohanovi. Ale mne 
Boh ukázal, aby som nikoho nemal za poškvrneného alebo nečistého.” “Čo Boh 
očistil, to ty nemaj za poškvrnené” 10,14 

-Peter “nevedel” na čo ho Boh poslal ku Kornéliovi nevedel ”načo ho volali”. 
Kornéliovi povedal Boh: Zavolaj si Petra, on ti povie, čo más robiť. 
-Akoby Kornélius vedel viac, ako Peter, akoby vedel, že Boh mu niečo odkazuje 
cez Petra, hoci Peter to podľa textu nevie. 
“Kornelius, Boh vyslyšal tvoju modlitbu a rozpomenul sa na tvoje almužny; pošli 
teda do Joppy a povolaj si Šimona, prímenom Petra, ktorý býva v dome garbiara 
Šimona pri mori. [A on príde a bude hovoriť s tebou.]  Hneď som teda poslal po 
teba, a ty si dobre urobil, že si prišiel. Hľa, tu stojíme teraz všetci pred Bohom, aby 
sme počuli všetko, čo ti prikázal Pán.” 

Bohu je príjemný každý, každý v ktoromkoľvek národe, kto sa Ho bojí a koná 
spravodlivo. 
-Hospodin sa mnohokrát vyjadril v SZ, že miluje spravodlivosť a právo, že nenávidí 
nespravodlivosť aj vo svojom vlastnom národe, karhal ho a trestal národ 
(zadržiavanie mzdy robotníkom, falošná váha, dvojaká miera… ) 
-byť Bohu príjemný ale neznamená byť  mu synom, mať večný život. Zachovávanie 
spravodlivosti ešte nie je večný život.  (Bohatý mládenec ….celý život spravodlivo 
konal… ale… jedno ti chýba… opusti pozemské veci…. budeš mať poklad v nebi) 



-Peter nespustil prednášku o mravnosti, morálke 
- my dnes máme tendenciu pochváliť ľudí, ak sú morálni, ľudskí, humánni, ale len 
ťažko sa nám povedia slov: jedno ti chýba: či veríš v JKrista, že len v ňom je 
odpustenie hriechov a že to aj ty potrebuješ? Tu by sme sa stretli väčšinou s 
kamennou tvárou našich poslucháčov.  

Kornélius nevedel ešte o  JKristovi, vedel, že Boh ho nezatratil, lebo jeho modlitby 
a almužny prišli pred Boha. (10,4) mal poznanie, že Boh existuje, ale ešte nebol 
božím Synom. Peter bol poslaný na to, aby to spoznal.  

Bohu je príjemný každý 
-dokonalo príjemný človek Bohu je ten, ktorý nie je len spravodlivý, ale verí v toho,
… “O Ňom svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov 
každý, kto verí v Neho.” v. 43. 
-Peter krátko svedčil o Pánovi Ježišovi, kým bol a čo urobil. 
-Moc obrátenie neveriacich nie je v “kvalite kázania”, ale v moci Slova božieho. 
Svojím slovom Boh stvoril nebo a zem.  Boh koná svojim Slovom. 

Ešte Peter hovoril tieto slová, keď Duch Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali 
jeho reč. A spomedzi Židov veriaci, ktorí prišli s Petrom, užasli, že aj na pohanov 
vylial (Boh) dar Ducha Svätého; lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. 


