
Skutky apoštolov 
(v moci Ducha Svätého) !!

Zasľúbenie Ducha Svätého pre všetkých veriacich 
     
“Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, 
mužovia, bratia? I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v 
meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého.  Lebo iste vám 
platí to zasľúbenie, aj vašim deťom a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán, 
náš Boh. Potom ešte mnohými inými slovami vydával svedectvo a napomínal ich hovoriac: 
Dajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia!  A tí, čo ochotne prijali jeho slová, dali sa 
pokrstiť; i pripojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší.”     Sk 2,37-41 !
Čo robiť, keď DSvätý bodne človeka v srdci? !
1. pokánie -jednalo sa o dospelých ľudí (prevažne), ktorí mohli porozumieť, čo je to 

hriech, aj čo je to pokánie (hoci samozrejme aj dieťa môže pochopiť, že robí zle, že by 
to malo zanechať, že má ľutovať, aj u dieťaťa aj u dospelého ide pri pokání VŽDY o 
konanie DSvätého v ňom) 

2. krst - pokrstení dovtedy nebol nikto, (poznali iba krst Jána Krstiteľa na pokánie) 
Znamenal však viac ako Jánov krst, krstili sa v meno JKrista. Kresťanský krst znamená 
“utopenie” starého človeka, byť účastní Kristovej smrti, vedomé utopenie svojich 
hriešnych túžob a začatie nového život s Kristom, akoby v tom krste umreli všetky 
naše hriešne túžby.)  

3. prijatie DSvätého - DSvätý, to je poznanie Hospodina, Iz 59,19: “Potom sa budú báť 
mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu slnka, lebo On príde ako 
dravý prúd, ktorý vietor Hospodinov poháňa.  Ale pre Sion príde ako Vykupiteľ, aj pre 
tých, ktorí sa v Jákobovi odvrátili od priestupku - znie výrok Hospodinov.  Toto je moja 
zmluva s nimi, hovorí Hospodin: Môj duch, ktorý je na tebe, a moje slová, ktoré som ti 
vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva, ani z úst detí tvojho 
potomstva odteraz nikdy viac - hovorí Hospodin.” Texty o prijatí DSvätého sú aj v 
Jánovi 20,22 !

-Zvláštne na dotknutých poslucháčoch,( aj na vzdelaných farizejoch) a ich konaní je, že sa 
nepýtali: Ako máme žiť? Nie: “Čo máme robiť?” To je znamením skutočne dotknutého 
života človeka. Je to bezradná otázka, keď zlyhajú všetky postupy a všetky záchranné 
plány, výhovorky. Čo máme robiť? To je otázku, ktorú aj od nás čaká PJežiš, keď konáme 
pokánie a aj vtedy, keď si nevieme rady v živote a očakávame Jeho vôľu. ( Podobne sa 
pýtal aj žalárnik Sk 16,30: “Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?”)  To je to ”tí, ktorí 
ochotne prijali tieto slová v.41.” 


