
Séria 
  

Skutky apoštolov 
(v moci Ducha Svätého) !

Motor pre cirkev !
1,3 “…ukazoval sa (Ježiš) 40 dní a hovoril im o kráľovstve Božom.” 
-z posledného Ježišovho účinkovania a učenia na zemi môžeme vidieť, čo bolo pre 
neho najdôležitejšie: kráľovstvo nebeské. Venoval tomu svoj život i svoju smrť, aj 40 
dní, ktoré ešte bol na svete pred vstúpením do neba. Keď bola táto téma dôležitá pre 
JKrista, je dôležitá aj pre nás - jeho učeníkov. Máme prinášať do svojho okolia 
kráľovstvo božie.  
-40 dňové očakávanie nám pripomína Ježišovo 40 dňové putovanie púšťou, kým sa v 
noci Ducha Svätého nevrátil a nezačal konať dielo božie. !
Čo je kráľovstvo božie? 
Nie je to konkrétne miesto v nebi, lebo Boh nie je obmedzený. (Keď sa Ho farizeji 
opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby 
to ľudia pozorovali. Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo tamto je! Lebo, ajhľa, kráľovstvo 
Božie je medzi vami! Lk 17,22-23)  Môžme doplniť: ak máme lásku medzi sebou, lebo 
tý je príznakom božej prítomnosti. 
Jadrom Ježišových slov o K. Nebeskom je večná spása a záchrana pre všetkých ľudí. 
Toto je kráľovstvo božie. To všetko v JKristovi. Ján Krstiteľ hovoril: “Pokánie čiňte, lebo 
sa priblížilo kráľovstvo nebeské.” Mt 3,1 
-Kráľovstvo nebeské je síce veličinou budúcnosti - nie sme dokonalí, ale ak napĺňame 
božiu vôľu tu na zemi (konáme spravodlivo, naprávame krivdy, prinášame ľuďom lásku 
a láskavosť…) zažívame  zmenu v našich životoch a uvoľňuje sa do nášho života (i do 
nášho okolia) niečo z božej lásky a z božieho kráľovstva, napr. dobrá láskavá rodina, 
manželstvo … je to skrze božie pôsobenie “raj na zemi”. “Kráľovstvo božie je medzi 
vami, ak sa milujete navzájom…” 
-cirkev nie je miestom, kde sa na 100% realizuje K. Božie, ale je jediným miestom, 
kde je možné toto kráľovstvo zažiť a spoznať. Nerealizuje sa dokonale preto, že my, 
ľudia v tomto zlyhávame. Nie preto, že by Boh nemal moc cez nás to vykonať.  
-Kde môžeš počuť o láskavom Bohu, ktorý rieši ľudskú krízu každého druhu?  Túto 
úlohu Ježiš svojej cirkvi zasľúbil a poveril ju ňou. Prostredníctvom Ducha Svätého 
môže byť cirkev miestom milosrdenstva, kde ľudia zažijú lásku, prijatie a milosť. (v 
nekresťanských krajinách nikdy neexistovali nemocnice, starostlivosť o starých 
chorých, zdraví ich ponechávali svojmu osudu. Až s príchodom kresťanstva do týchto 
krajín, zdieľaniu lásky k blížnemu ako Samaritán sa dostalo pomoci chorým, 
zomierajúcim, postavili sa nemocnice, vznikol Červený kríž,  v USA skončilo otroctvo 
na základe biblických právd, Lincoln 1865) 
Slová z 1,4-8 sú prevzaté z Lk 24,36-49. Jeruzalem mal v tom čase dôležité 
postavanie v dejinách Izraela a božieho ľudu, bol tam chrám Hospodina, jeho 
prítomnosť v svätyni svätých, konali sa tam všetky dôležité náboženské obrady.  



-Preto sa pýtali Ježiša, či v tomto čase obnoví kráľovstvo pre Izrael? Mysleli na 
politickú obnovu, získanie slobody spod jarma Ríma. Je zrejmé, že stále celkom 
nepochopili Kristov zámer na tomto svete s nimi ako učeníkmi. Toto poznanie im malo 
byť dané aj prijatím, pokrstením Duchom Svätým. “Otcovo zasľúbenie” - “Ja budem 
prosiť Otca a dá vám iného radcu, aby bol s vami až naveky -  Ducha pravdy.”  (Ján 
14,16)  
-V DSvätom je poznanie Boha. Od DSvätého je viera. Ani Ježiš nešiel do služby prv 
než bol pomazaný Duchom Svätým pri krste. !
Duch Svätý bol stále prítomný a v Ježišovom živote… 
- Ježiš bol narodený z Ducha Lk 1,35; Mt 1,18-20 

- pokrstený Duchom Mt 3,16-17 
- naplnený Duchom J 3,34 
- vedený Duchom Mt 4,1 
- vyháňa satana Duchom Svätým Mt 12,28 
- uzdravuje Duchom Svätým Mt 12,28; 8,16  
- vzkriesený Duchom R 8,11 
- krstí cirkev a dává moc Ducha Svätého Sk 1,5-8 
- vedie a vládne cirkvi Duchom Zj 1 - 2 kap. 
…a preto to potrebujem aj ja, aj ty, aby sme mohli byť Jeho svedkami.  
Ak Evanjelia nazývame skutkami Ježišovými, tak Skutky môžme nazvať skutkami 
Ducha svätého. !

Nezaoberajte sa podobnosťami o tom, čo je božia starosť, hovorí Ježiš, vy “Len 
prijmite Ducha, ktorý zostúpi na vás a budete mi svedkami.” Toto je kľúčový 
verš. Prvoradým účelom krstu v Duchu Svätom, prijatím Jeho sily je byť uschopnený, 
zmocnený, vystrojený k tomu, aby som svedčil o Kristovej zachraňujúcej moci, 
zachraňujúcej od  večnej smrti. Konečným výsledkom je, že vyvolený boží ľud pozná 
Ježiša, ctí ho žije na Jeho slávu novým, zmeneným životom. 

“Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne, a aj vy 
budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou.” (Ján 15,26-27) 


