
Skutky apoštolov 
(v moci Ducha Svätého) !!

Petrovo kázanie na Letnice II !
v.21. “každý, kto bude vzývať meno Pánovo bude zachránený.” 
Pápež František uviedol, že sa neveriaci nemusia báť, že by ich Boh neprijal do večnosti… 
pretože je láskavý … čo podporili niektorí ľudia slovami PJežiša: Bol som hladný a nasýtili 
ste ma…. kedy semťa videli hladného? … čo ste jednému z týcho maličkých urobili, mne 
ste to urobili… toto vedie klamne k tomu, že človeku stačí, aby bol morálny, čestný, miloval 
ľudí… a Boh ho príjme.  !
-Boh však hovorí, že Ježiš je dvere, cesta… nikto nepríde k Otcovi, ak neverí v Krista, ak 
nejde cez neho. (Ján 14) Boh dal morálku do ľudí, ale ak človek, dobrý čestný… počul 
JKristovi, musí spoznať, že morálku, ktorú má, nepochádza od neho samého, ale je to 
odleskom morálky  a lásky Boha. Človek nemôže čakať, že ho Boh prijme do večnosti, 
hoci je vysoko morálny, ak v živote pohrdol JKristom.   !
-Peter im opísal Krista najprv ako muža - proroka, ktorý bol daný im, židom na svedectvo, 
skutkami a zázrakmi (podobne, ako kedysi Boh konal zázračne a ľudia mali v tom vidieť 
boží zásah, že to Boh vykonal. Preto sa diali zázračné veci, na svedectvo Židov i pohanov) !
-Peter im jasne hovorí, že Ježiš Kristu je ten, ktorý bol zasľúbený, Mesiáš, pomazaný - 
určený za záchrancu… ten, na ktorého čakali celé generácie. Poukazuje na to cez 
Kristovo vzkriesenie 
-je zvláštne, že Peter “až tak veľa nepovedal”, nepovedal úžasnú kázeň s tromi bodmi, 
žiadne “širokospektrálne” kázanie… nič, čo by dnes rétorika ospevovala a dávala za vzor. 
Peter “iba” svedčil o Kristovi.  
-sila Petrovej kázne bola v tom, že Boh sa dotýkal cez DSvätého sŕdc  poslucháčov. v. 37.: 
Bodlo ich to v srdci… !
Čo robiť, keď DSvätý bodne človeka v srdci? 
Pavel hovori? “Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na 
odpustenie hriechov. A prijmete dar DSvätého.” 
1. pokánie 
2. krst 
3. prijatie DSvätého !!


