Séria

Skutky apoštolov

(v moci Ducha Svätého)

!
!
Petrovo kázanie na Letnice
!

Peter bol jednoduchý človek, ale Duch boží ho zmocnil, aby svedčil o Kristovi.
V tomto je obrazom božje moci a jeho milosti, že aj nás, slabých, nedokonalých si použije
na to, aby sme mu boli svedkami. Nikdy nevieme, ktorá časť nášho rozhovoru, ktorá
myšlienka… sa môže toho ktorého človeka dotknúť a Boh môže k nemu prehovoriť.

!
Petrovu reč by sme mohli rozdeliť na niekoľko dôležitých častí!
!

1. Najprv hovoril o tom, že toto - hovorenie inýmy jazykmi nie je nič nezvyčajné, prorok
Joel to predpovedal: ”V posledné dni - hovorí Boh - vylejem zo svojho Ducha na všetkých
ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať; vaši mládenci budú vídať videnia a vaši
starci snívať sny. Aj na svojich služobníkov a na svoje služobnice vylejem v tie dni zo
svojho Ducha, a budú prorokovať. A urobím zázraky hore na nebi a znamenia dolu na
zemi: krv, oheň a dymovú paru. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde
veľký a slávny deň Pánov. A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude
zachránený.” Joel 2,27-29

!

-tými “poslednými dňami” sa myslia dni, kedy prišiel JKristus na zem. Od jeho narodenia
až do teraz trvajú ”posledné dni”, je to čas, kedy sa hlása Evanjelium a kedy ľudia - aj
pohania môžu byť zachránení skrze Evanjelium. Posledné dni dovŕši príchod Spasiteľa.
“Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.” Židom 4,7
-my máme tendenciu považovať za posledné dni tie, keď sa zdá, že vrcholí neprávosť a
iné zlé veci. Boh hovorí, že to je “iba” súčasť posledných dní.
-je to čas, kedy diabol vládne nad týmto svetom, je pánom sveta - nie však zvrchovaným,
Boh má stále posledné slovo, znamená to, že myslenie ľudí je ovplyvňované diablom a je
v zdanlivej prevahe.
V týchto dňoch ale bude aj dostatok DSvätého, to je naplnenie zasľúbenia: “Neopustím
vás ako siroty, ale prídem k vám.” - v DSvätom. Ako narastá v posledných časoch moc
diabla, klamstvo ľudí, nenávisť, ako sa rozmnožuje neprávosť, tak narastá aj božia milosť
v prítomnosti DSvätého.

!

Mt 24 hovorí od znameniach konca:
“pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých”
“Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac
nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil; ale pre vyvolených budú
tie dni skrátené.”

