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Ako vôbec začať s Biblickým kurzom?

Cieľom tohto kurzu je vyzbrojiť každého apoštolského bojovníka 
nástrojom, aby mohol zdieľať a učiť základy evanjelia Ježiša Krista. 
Tento kurz je rozdelený na štyri krátke lekcie. Prvou lekciou je Slovo 
Božie a viera. Druhá biblická lekcia prináša tému pokánia a potreby 
Boha v našich životoch. Tretia lekcia sa týka témy krstu, a prečo všetci 
potrebujeme byť pokrstení. Nakoniec, štvrtá lekcia hovorí o krste 
Duchom Svätým. 

Mnohé životy sa zmenili používaním biblického kurzu a zdieľaním 
učenia o Ježišovi Kristovi s inými ľuďmi. Existuje veľa spôsobov, ako 
poskytnúť niekomu biblický kurz. Podelím sa s vami o nekoľko typov, 
ktoré Vám pomôžu získať príležitosť poskytnúť niekomu biblický kurz:

Kedykoľvek nejaký hosť príde do Vášho zboru, mali by ste sa mu 
predstaviť, a potom sa jednoducho opýtať: „Chceli by ste vedieť 
viac o Biblii?” Ak dostanete kladnú odpoveď, môžete začať s kurzom. 
Všetko, čo máte povedať je: „Výborne, ja prednášam krátky biblický 
kurz, ktorý trvá 30 minút. Kedy sa môžeme stretnúť?“ Dohodnite si čas 
a miesto hneď tam. Ak jednotlivec povie, že nemá záujem dozvedieť 
sa viac o Biblii, jednoducho povedzte, že v tom nie je žiadny problém 
a že možno sa niekedy môžete stretnúť a dať si kávu. Mnohokrát ľudia 
spoznajú Ježiša prostredníctvom našich vzťahov s nimi. Buďte citliví 
a počúvajte na Boží hlas, On vám pomôže hovoriť a robiť správne 
veci, ktoré privedú ľudí k Nemu.

Vždy počúvajte a konajte ako Vám Boh hovorí. Možno Vám povie, 
aby ste niekomu kúpili kávu alebo Vás môže viesť k učeniu biblického 
kurzu. Jednoducho pristúpte k tej osobe a opýtajte sa: ,,Chceli by 
ste vedieť viac o Biblii?” Keď odpovie áno, dohodnite si čas a miesto 
stretnutia a opýtajte sa na jeho telefonné číslo, aby ste ho mohli 
kontaktovať pred začiatkom. Keď budete mať tieto tri informácie, 
zavolajte mu hodinu pred kurzom a povedzte, že sa uvidíte na 
tom mieste, na ktorom ste sa dohodli. Nepriateľ bude mnohokrát 
posielať rôzne prekážky do cesty, aby zabránil zdielaniu kurza s Vaším 
študentom. Nenechajte sa premôcť nepriateľom. Len sa držte toho a 
uvidíte, ako Vás Pán používa, aby ste k Nemu niekoho priviedli.

Keď idete učiť, uistite sa, že ste si zobrali dve rovnaké Biblie. Týmto 
spôsobom môžete povedať študentovi, aby si otvoril Bibliu pod 
určitým číslom strany spolu s knihou a číslom verša. To Vám pomôže 
udržať študovanie Biblie v rámci 30 minút a Vášmu študentovi, aby 
sa cítil pohodlne.

Úvod do Božieho Slova

Lekcia 1:   5

Slovo Božie a Viera: Lekcia 
založená na pochopení dvoch 
základných prvkov apoštolskej 
viery.

Lekcia 2:   10

Čo je to pokánie? Čo znamená 
pokánie, a prečo by sme 
my mali byť poslušní Písmu 
vzhľadom na to.

Lekcia 3:   18

Nevyhnutnosť krstu: Prečo je 
krst dôležitý, а prečo sa v Biblii  
vyžaduje?

Lekcia 4:   25

Dar  Ducha Svätého:  Čo to 
znamená byť ,,naplnený 
Svätým Duchom” a ako ho 
získať.
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Úvod do Božieho Slova

Erastus Salisbury Field bol americký ľudový maliar portrétov, kra-
jín a historických obrazov. Na jeho slávnej maľbe The Historical 
Monument of American Republic stojí nasledovný citát.

,,Biblia je stručným úvodom všetkého, čo je minulosť; a istá pred-
povedí všetkého, čo má prísť. Vyrieši všetky  diskusie, všetky pochyb-
nosti a oslobodzuje myseľ od váhania. Biblia odhaľuje jediného 
živého a pravého Boha a ukazuje cestu k Nemu; odkladá bokom 
všetkých ostatných bohov a ukazuje na bláznovstvo tých, ktorí im 
dôverujú. Biblia je kniha zákonov, ukazuje na správne a nesprávne; 
kniha múdrosti, ktorá odsudzuje bláznovstvo a každé zlo; a kniha 
vedomostí, ktorá robí aj jednoduchého múdrym. Je to kniha pravdy, 
ktorá detekuje každú lož a popiera každú chybu;  kniha života, ktorá 
vedie istou cestou preč od zahynutia. Obsahuje najskoršie historické 
poznatky, neobyčajné udalosti, hrdinské skutky, množstvo bojov, 
opisuje zemský, nebeský a podzemský svet, vysvetľuje pôvod an-
jelov, ľudských kmeňov a pekelné légiá. Biblia môže byť smernicou 
úspešnému mechaniku a zručnému umelcovi; môže byť učiteľom 
schopnému rečníkovi a skúšať aj skutočného matematika; môže po-
pliesť aj najmúdrejšieho anatóma a kritika. Je to kniha o mnohých 
životoch, cestovaní a dobrodružstiev. Je to najlepšia zmluva vôbec 
kedy urobená, najlepší dôkaz všetkých čias, najlepšie dielo a najlepšie 
svedectvo vôbec zapečatené. Táto kniha je najlepšou kópiou kráľa, 
najlepším pravidlom magistrátov, najlepším sprievodcom rodičov, 
neklamnou príručkou a najlepším sprievodcom mladého muža. Je 
to šľabikár pre žiaka a pre vyštudovaného človeka majstrovské dielo. 
Obsahuje výber gramatiky pre začiatočníkov a hlboké príslovia pre 
pokročilých. Je to učiteľ pre nevzdelaného a slovník pre mudrého. 
Poskytuje vedomosti rafinovaných vynálezcov pre múdrych, je ra-
dou pre znepokojených a je sama sebou vykladač. Povzbudzuje 
múdreho, bojovníka; a sľubuje večnú odmenu víťazovi. Ale to, čo 
ukončuje celok, je jeho autor bez náklonnosti a bez pokrytectva; 
lebo v Ňom nie je žiadna nestálosť ani tieň opúšťania. Biblia sa hodí 
všetkým príkazom, radám a podmienkam ľudí. Hovorí rovnako o 
bohatých a chudobných, o čestných a nečestných. Dary takej knihy 
sú hodné jej Všemohúceho Autora; znázorňujú Jeho spravodlivosti 
a dobrotu a porozumenie každej racionálnej bytosti. Neospravidl-
niteľný je ten, kto ju nečíta a nerozumný je ten, kto nezíska žiadne 
poučenia; lebo vinnému človeku dodáva život k životu, alebo smrť 
k smrti.”
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JE TO KNIHA O 
MNOHÝCH ŽIVOTOCH, 
CESTOVANÍ A DOBRO-

DRUŽSTÁCH. JE TO 
NAJLEPŠIA ZMLUVA 

VÔBEC KEDY UROBENÁ, 
NAJLEPŠÍ DÔKAZ VŠET-

KÝCH ČIAS, NAJLEPŠIE 
DIELO A NAJLEPŠIE 

SVEDECTVO VÔBEC 
ZAPEČATEN



Lekcia 1: 
Slovo Božie a viera

Dôvod, prečo začíname Božím slovom a vierou, je pretože tieto dva 
prvky budú pôsobiť ako dva základné princípy, na ktorých môžeme 
stavať počas všetkých lekcií z biblického kurzu. Prídeme k záveru, že 
je Slovo Božie neklamné a že môžete položiť svoju vieru ku každému 
slovu, ktoré je napísané v Biblii. Keď vložíte svoju vieru k Jeho Slovu, 
Boh začne konať úžasné veci vo Vašom živote.

Biblické pozadie a fakty:
• Biblia má 66 kníh
• Biblia je rozdelená do dvoch častí: Starý zákon a Nový zákon
• Starý zákon je zložený z 39 kníh
• Nový zákon je zložený z 27 kníh
• Boh použil viac ako 40 rôznych mužov pre napísanie Biblie
• Prvá kniha Biblie je Genezis a posledná je Zjavenie 
• Biblia obsahuje 1189 kapitol, 31 102 veršov a 783 137 slov
• Najdlhším veršom v Biblii je Ester 8:9
• Najkratším veršom v Biblii je Ján 11:35, „Ježiš plakal.“
• Podľa Biblickej spoločnosti v Izraeli, približne 50 Biblií sa predá 

každú minútu po celom svete

Rýchle tipy ako čítať Bibliu

Keď kazateľ alebo učiteľ povie: „Prosím, najdite si vo svojich Bibliách 
Skutky sv. apoštolov 2:38,“ chápeme, že:

1.  Skutky sv. apoštolov je názov knihy, ktorú hľadáme
2.  „2“ znamená, že hľadáme druhú kapitolu
3.  „38“ je verš, ktorý budeme čítať z druhej kapitoly

Nájdite si Skutky sv. apoštolov 2:38 vo svojich Bibliách a prečítajte.

„A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí 
jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie 
svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha.“ – 
Skutky sv. apoštolov (Roháček)

Keď prvýkrát dostaneš Bibliu, bude to vyzerať ako obrovská kniha, 
ktorú je nemožno prečítať. Sú však rôzne ročné plány na čítanie Biblie, 
ktoré ti pomôžu prečítať celú Bibliu za rok, pričom ti to zoberie menej 
ako 10 minút denne. Uvažuj o tom: mohol by si prečítať celú Bibliu 
dvakrát do roka, ak by si čítal 20 minút denne! V skutočnosti, mnoho 
smartphonov má plány na čítanie Biblie, ktoré ti pripomenú, že si máš 
prečítať určité kapitoly. Ak nemáš čas sedieť a čítať, aplikácie často 
majú možnosť aj audio Biblie, keď môžeš počúvať čítanie.
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Skutky 2:38 

Biblia drží Guinnessov 
rekord ako najlepšia 
nebeletristická kniha 
v predaji.  Najnovšie 
odhady tvrdia, že je viac 
ako 5 miliárd kópií v tlači 
vo viac ako 2.123 jazykov!

Skutky sv. apoštolov 
je názov knihy, 
ktorú hľadáme

„2“ znamená, že hľadáme 
druhú kapitolu

„38“ je verš, ktorý budeme čítať z 
druhej kapitoly



Aké sú výhody Biblie?

• Dozvieš sa o Stvoriteľovi tohto sveta
• Naučíš sa, ako prechádzať cez ťažké situácie, ktoré ti život 

donesie
• Dozvieš sa o Ježišovej láske, ktorú má pre teba
• Každá otázka môže byť zodpovedaná Slovom Božím
• Hoci je Biblia stará tisíce rokov, ešte stále má schopnosť k nám 

hovoriť

Kto je autorom Biblie?

„Vediac najprv to, že niktoré proroctvo Písma nedeje sa z 
vlastného rozlúštenia budúcnosti. Lebo nikdy nebolo proroctvo 
vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili 
svätí Boží ľudia“ (2. Petrova 1: 20-21).

Je iba jeden autor Božieho slova a Ním je sám Boh. Boh sa vznášal Svojím 
Duchom na Božích ľuďoch a oni začali písať slová, ktoré im rozprával.
Slávny príklad, kde Boh rozprával mužovi Božiemu, možno nájsť v knihe 
Exodus.

„A Hospodin riekol Mojžišovi: Uteš si dvoje dosiek z kameňa, 
také, jaké boly tamtie prvé, a ja napíšem na dosky slová, ktoré 
boly na tých prvých doskách, ktoré si rozbil. 2 A buď hotový na 
ráno a ráno vyjdeš na vrch Sinai a tam mi budeš stáť na temene 
vrchu. 3 Nikto nevyjde hore s tebou, ani nech sa nikto neukáže 
na celom tom vrchu, ani ovce ani voly nech sa nepasú naproti 
tomu vrchu. 4 Utesal tedy dvoje dosiek z kameňa, ako boly tie 
prvé, a potom vstal Mojžiš skoro ráno a vyšiel na vrch Sinai, tak 
ako mu prikázal Hospodin, a vzal do svojej ruky dvoje dosiek z 
kameňa“ (Exodus 34:1-4).

Tento príklad sa týka človeka, ktorého si Boh vyvolil, aby zapísal 10 
Božích prikázaní. Boh hovoril k Mojžišovi a povedal mu, že potrebuje dva 
kamene, na ktorých bude písať. Potom až Mojžiš mohol priniesť zákon, 
teda prikázania, späť k ľuďom, ktorých viedol do Zasľúbenej zeme. 

Pán hovoril a muži Boží písali tak, ako im Pán hovoril.

Tu je príklad:

Vojdeš do ordinácie k lekárovi a lekár si vezme telefón, stlačí tlačidlo 
nahrávania na telefóne a začne hovoriť. Keď skončí, stlačí tlačidlo stop 
a pošle e-mailom audio súbor svojej sekretárke. Sekretárka potom 
počúva audio správu a začne písať, slovo za slovom, všetko, čo lekár 
zaznamenal. Keď skončí, rýchlo skontroluje čiarky, a keď je spokojná s 
konečným výsledkom, vytlačí dokument.
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KNIHY STARÉHO ZÁKONA

Zákon: Genezis, Exodus, 
Leviticus, Numeri, 
Deuteronómium (5 kníh 
Mojžišových)

Dejiny: Jozua, Sudcov, Rut, 
1.-2. Samuelova, 1.-2. Kráľov, 
Paralipomenom, Ezdráš, 
Nehemiáš, Ester

Poézia: Job, Žalmy, Príslovia, 
Kazateľ, Pieseň Šalamúnova

Veľkí proroci: Izaiáš, Jeremiáš, 
Plač Jeremiášov, Ezechiel, 
Daniel

Malí proroci: Hozeáš, Joel, 
Ámos, Obadiáš, Jonáš, Micheáš, 
Náhum, Habakuk, Sofoniáš, 
Haggeus, Zachariáš, Malachiáš 

KNIHY NOVÉHO ZÁKONA

Evanjeliá: Matúš, Marek, Lukáš, 
Ján

Dejiny: Skutky sv. apoštolov

Listy zborom: Rimanom, 
1.-2. Korinťanom, Galaťanom, 
Efežanom, Filipanom, 
Kološanom, 1.-2. Tesaloničanom

Listy ľuďom: 1.-2. Timoteovi, 
Títus, Filemón

Všeobecné listy: Židom, Jakob, 
1.-2. Petrova, 1.-3. Jánova, Júda

Proroctvá: Zjavenie sv. Jána

Lekcia 1: Slovo Božie a viera



Otázkou je, kto je autorom publikácie? Lekár alebo sekretárka? 
Odpoveď je, samozrejme, lekár.

Biblia má len jedného autora a tým autorom je Boh. Toto je ten rovnaký 
prístup, ktorý Boh používal, keď chcel poslať svoje  živé Slovo všetkým 
nám. Boh hovoril alebo sa vznášal nad mužmi Božími. Keď Boh hovoril, 
oni písali Jeho slovo. Boh je autorom Svätého Písma.

Kde je dôkaz?

Dôkaz o pôvode Božieho Slova možno nájsť v archeologických 
dôkazoch od Genezis po Zjavenie Jána.

Mnohokrát, keď sa archeológovia chystali na vykopávky na Strednom 
východe, používali Písmo, aby našli historické faktory, ktoré by im 
poukázali, kam by mali ísť ďalej kopať, aby našli historické artefakty.

www.faithfacts.org je úžasný zdroj, ktorý sa používa na vyhľadávanie 
historických dôkazov o pôvode a pravosti Božieho Slova.

Jeden fakt, ktorý bol prevzatý z tohto zdroja, je o stenách Jericha. Muž 
menom John Garstang v 30. rokoch 20. storočia, objavil, že „steny padli 
náhle a navonok, aby Izraeliti mohli preliezť cez zrúcaniny do mesta 
(Jozua 6:20).“

Ďalšou skutočnosťou, ktorá dokazuje, že Slovo je neklamné, a Boh je 
autorom, je skutočnosť, že Biblia bola písaná v periode  1600 rokov zo 
strany 40 rôznych mužov, ktorí pochádzali z rôznych úzadí. Niektorí 
boli lekári, vyberači daní, vzdelaní ľudia a nevzdelaní rybári. Napriek 
rôznym úzadiam a úrovniam vzdelania však existuje pevná kontinuita 
a súlad v celom Písme. Táto kontinuita a súlad existuje, pretože jej 
autorom je Boh. 

Slovo Božie bude stále s nami 

„Tráva uschla, kvet uvädol, ale slovo nášho Boha stojí na veky“ 
(Izaiáš 40:8).

Čo hovorí Biblia o pridávaní a odoberaní slov z tejto 
knihy?

„Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slová proroctva tejto 
knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Bôh pridá rán, 
napísaných v tejto knihe; a keby niekto odňal zo slov knihy 
tohoto proroctva, tomu odníme Bôh jeho diel z knihy života 
a z toho svätého mesta a z toho, čo je napísané v tejto knihe. 
Hovorí ten, ktorý svedčí toto: Áno, prijdem skoro! Ameň. Áno, 
prijdi, Pane Ježišu! Milosť našeho Pána Ježiša Krista so všetkými 
vami. Ameň“ (Zjavenie 22:18-21).
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Biblia tvrdí, že vesmír mal 
začiatok. Filozofi a vedci 
to odmietli pred viac ako 
dvetisíc rokov, ale teraz 
astronómovia veria, že 
vesmír mal svoj začiatok, 
tzv. „veľký tresk“.

Biblia tvrdí, že Boh zničil 
Zem a všetky bytosti, 
ktoré ju obývali, potopou. 
Geológovia 19. storočia 
tvrdili, že sa vrstvy kameňa 
a fosílií, nájdené v nich, 
formovali, pretože sa 
ich sedimenty ukladali 
pomaly. Ale geológia dnes 
potvrdzujú, že mnoho 
vrstiev kameňa sa ukladalo 
katastroficky, zakopávajúc 
fosílie v priebehu niekoľko 
minút alebo hodín.

Lekcia 1: Slovo Božie a viera



Teraz, keď sme zistili niektoré fakty o Biblii a zistili sme kto je autorom 
Biblie, musíme krátko hovoriť aj o úlohe, ktorú hrá viera v našich životoch.

Podľa  www.dictionary.com, „Viera je úplná dôvera v niekoho alebo niečo. 
Taktiež aj silná viera v Boha alebo v doktríny náboženstva, založená skôr 
na duchovnom rozsudzovaní a uvažovaní ako dôkaze.“

Ak sa chceme stať kresťanmi, musíme veriť v Boha a Jeho Slovo. Sú chvíle, 
keď všetko, čo potrebujeme, je mať vieru a veriť, že Boh má všetko pod 
kontrolou. Svoju vieru musíme usmerniť na Boha a Jeho slovo.

Sú ľudia, ktorí chcú dôkaz o všetkom. A sú aj chvíle, keď jednoducho 
musíme uplatniť svoju vieru a veriť, že Boh je Boh, a že všetko vyvedie 
na dobré podľa Jeho Slova.

Čo hovorí Biblia o viere?

„A viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeje, presvedčením 
o veciach, ktoré sa nevidia“ (Židom 11:1).

Viera má podľa Písma podstatu niečoho, čo ešte fyzicky neexistuje. Písmo 
potom hovorí, že je viera dôkazom vecí, ktoré sa nevidia! To znamená, 
že už existujú dôkazy o niečom, čo sa ešte fyzicky nestalo. Ak ti však Boh 
prehovorí, alebo si to prečítaš v Jeho Slove, môžeš sa správať tak, akoby 
to, v čo dúfaš, už bolo vykonané v tvojom živote. Môžeš veriť, že ak Boh 
povedal, že to tak bude, tak to naozaj tak aj bude.

Ako môžeme získať túto vieru? Biblia nám hovorí v liste Rimanom 10:17:

„Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie“ (Rimanom 
10:17).

Jediný spôsob, ako získame vieru, je počúvaním alebo čítaním Božieho 
slova.

Existuje celá kapitola v Biblii venovaná mužom a ženám, ktorí mali veľkú 
vieru. Mali by ste si ich o nich niekedy prečítať v epištole Židom v 11. 
kapitole.

Kým začínaš svoju cestu k tejto kresťanskej viere, Boh pripravuje mnoho 
skvelých vecí pre teba. Ty ich zatiaľ nevidíš, ale Boh áno. Boh má už plán 
a cestu veľkosti pripravenú pre teba. Všetko, čo máš ty urobiť, je byť 
poslušný Jeho Slovu a kráčať  vierou!
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Viera je úplná dôvera 
v niekoho alebo niečo. 
Taktiež aj silná viera v 
Boha alebo v doktríny 
náboženstva, založená 
skôr na duchovnom 
rozsudzovaní a uvažovaní 
ako dôkaze

JEDINÝ SPÔSOB, 
AKO ZÍSKAME 

VIERU, JE 
POČÚVANÍM 

ALEBO ČÍTANÍM 
BOŽIEHO SLOVA.

Lekcia 1: Slovo Božie a viera



„Lebo chodíme vierou a nie videním“ (2. Korinťanom 5:7).

Tvoja cesta začína tým, keď svoju vieru vložíš v Božie slovo. Si pripravený 
začať? Nech tvoja cesta k poznaniu viac o Biblii a Bohu čítaním Jeho 
Slova začne. Začni navštevovať  Duchovnú –Apoštolskú (letničnú)  
cirkev a ži život, ktorý bude príjemný Bohu.

Uplatnenie:
• Začni čítať Bibliu od knihy Matúšovej a dávaj pozor na slová, 

ktoré hovoril Ježiš Kristus.
• Stiahni si aplikáciu Biblia do svojho telefónu alebo tabletu.
• Keď začneš čítať svoju Bibliu, zapíš si verš, ktorý k tebe 

prehovoril, aby sme o ňom mohli diskutovať na ďalšom 
stretnutí.

• Čo pre teba znamená viera?
• Bola tvoja viera niekedy testovaná?

Poznámky
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Lekcia 2: 
Čo je pokánie?

„A keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané 
moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by 
sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech 
a uzdravím ich zem“ (2. Paralipomenom 7:14).

Mnohokrát berieme pokánie ako niečo negatívne. Keď niektorí ľudia 
rozmýšľajú o pokání, myslia hneď na niekoho, kto ich súdi. Pomyslia si: 
„Kto sú oni, aby mi povedali, že potrebujem činiť pokánie?“

Faktom je, že pokánie je úžasná a skvelá príležitosť pre všetkých, ktorú 
sme dostali od samotného Ježiša. Pokánie jednoducho znamená obrat. 
Všetci potrebujeme zmenu alebo obrat v našom živote.

Už si niekedy urobil chybu alebo spôsobil niekomu ťažkosti a prial si 
si mať druhú šancu? Pokánie je tá druhá šanca! Toto všetko je možné, 
pretože Ježiš zomrel za nás!

Prečítajte si nasledovné verše:

„A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, 
ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte skrze ktoré i spasení bývate, 
ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom smysle som vám ho 
zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvým 
som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy 
podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych 
podľa písem“ (1.Korinťanom 15:1-4).

Tieto verše nám presne hovoria, čo je evanjelium.

• Ježiš zomrel za nás
• Ježiš bol pochovaný 
• Ježiš vstal v tretí deň

Toto je známe ako smrť, pohreb a vzkriesenie Ježiša Krista.
Biblia nám hovorí, že môžeme prijať toto evanjelium, môžeme stáť 
na tomto základe a môžeme byť spasení týmto evanjeliom. Jediným 
spôsobom, ako môžeme prijať, stáť a byť spasení evanjeliom, je aplikovať 
ho v našich životoch.

Ako zomrieť?

Prvou časťou evanjelia je to, že Ježiš zomrel. Tak túto časť evanjelia 
aplikujeme umretím s Ježišom, cez pokánie.
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Definícia pokánia: Grécke 
slovo metanoja, ktoré 

vidíte vyššie uvedené, je 
najčastejšie slovo používané 
pre „kajať sa“ alebo „pokánie“ 
v originálnej Novej Zmluve. 

Toto slovo znamená „zmeniť 
názor“. Predstavuje nielen 
smútok, ale aj kompletné 

odvrátenie sa a prijatie iného 
zmýšľania.

AKO BYŤ POSLUŠNÝ 
EVANJELIU JEŽIŠA 
KRISTA V NAŠICH 

ŽIVOTOCH?

Rovnako ako Ježiš zomrel, aj 
my musíme zomrieť našim 

hriechom cez pokánie.
 

Rovnako ako Ježiša 
pochovali, aj my musíme byť 

„pochovaní“  krstom.

Rovnako ako Ježiš znovu 
vstal, aj my vstávame v 

novote života, keď prijmeme 
dar Ducha Svätého.

Lekcia 2: Čo je pokánie?



Viem, čo si myslíte: „Ako mám/môžem zomrieť s Ježišom?“ Aby sme tento 
koncept pochopili, musíme sa vrátiť až na začiatok ľudstva a pozrieť sa na 
životy prvých ľudí, ktorí kedysi chodili po tejto zemi.

„A Hospodin Bôh dal, aby padol na Adama tvrdý spánok a usnul. A 
vzal jedno z jeho rebier a jeho miesto zavrel mäsom. A Hospodin 
Bôh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama, v ženu, a doviedol ju 
k Adamovi. Vtedy povedal Adam: Toto už teraz je kosť z mojich 
kostí a telo z môjho tela; táto sa bude volať muženou, lebo táto 
je vzatá z muža. Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude 
ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo. A boli obidvaja nahí, Adam 
i jeho žena a nehanbili sa. A had bol najchytrejší zo všetkých 
zvierat poľných, ktoré učinil Hospodin Bôh. A povedal žene: Či 
naozaj riekol Bôh: Nebudete jesť z niktorého stromu rajského? Na 
to povedala žena hadovi: Z ovocia rajských stromov jeme. Ale o 
ovocí stromu, ktorý je prostred raja, riekol Bôh: Nebudete jesť z 
neho ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli! A had povedal žene: 
Istotne nezomriete. Ale Bôh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli 
z neho, otvoria sa vaše oči, a budete jako bohovia, ktorí vedia, čo 
je dobré i zlé. A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, 
že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby urobil 
človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu 
i svojmu mužovi, a jedol. Vtedy sa otvorily oči obidvoch, a poznali, 
že sú nahí. A naviažuc fíkového lístia spravili si zástery. 

Potom počuli hlas Hospodina Boha, chodiaceho po raji, k dennému 
vetru večernému. Ale Adam i jeho žena sa skryli pred tvárou 
Hospodina Boha v prostredku medzi stromami raja. A Hospodin 
Bôh volal na Adama a riekol mu: Kde si? A povedal: Počul som 
tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý a preto som sa skryl“  
(Genezis 2:21-3:10).

Tieto záznamy nám hovoria o prvom zaznamenanom hriechu na zemi -  
niekedy nazvaného aj ako „pôvodný hriech“. Ak znova prečítate zvýraznené 
záznamy, prečítate si aj najväčšiu tragédiu a následky hriechu. Keď robíme 
chyby v živote, dochádza k oddeleniu medzi nami a Bohom.

Môžete si prečítať o oddelení, ktoré bolo spôsobené výberom Adama a 
Evy v Genezis 3:21-24:

„A Hospodin Bôh učinil Adamovi a jeho žene odev z kože a odial 
ich. Vtedy povedal Hospodin Bôh: Hľa, človek sa stal ako jeden z 
nás, aby vedel dobré i zlé. A tak teraz, aby nevystrel svojej ruky a 
nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol, a žil by potom na veky, 
vyžeňme ho! A Hospodin Bôh ho poslal preč z raja, zo zahrady 
Édena, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. A vyhnal človeka a 
osadil cherubínov od východnej strany zahrady Édena, a to s 
plamenným mečom plápolajúcim strážiť cestu ku stromu života“ 
(Genezis 3:21-24).
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Ako hriech začína: Ešte 
predtým ako sa Adam a 
Eva dotkli „zakázaného 
ovocia“, hriech sa prejavil 
v jednoduchej otázke, 
,,Povedal to Boh?”. Hriech 
prichádza rovnakým 
spôsobom aj dnes, vo 
forme otázok, ktoré nás 
nútia spochybňovať 
platnosť Biblie a samotnú 
existenciu Boha.

Lekcia 2: Čo je pokánie?



Záhrada Eden pred hriechom predstavovala miesto úplnej prítomnosti 
a Božej čistoty. Záhrada bola miestom, kde Adam a Eva mali autoritu nad 
všetkým a mali krásne spoločenstvo s Bohom. Potom, pre hriech Adama a 
Evy, hriech vstúpil do tejto rovnice a spôsobil rozdelenie medzi ľudstvom a 
Bohom.

List Rimanom nám hovorí o dlhu, ktorý je potrebný na odstránenie hriechu 
z našich životov:

„Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný 
život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi“ (Rimanom 6:23).

Jediným spôsobom, ako sa zbaviť alebo zaplatiť dlh za hriech, je smrť. Všetci 
si musíme uvedomiť, že sme všetci hriešnici. Biblia nám to vysvetľuje.

„Lebo ja znám svoje prestúpenia, a môj hriech je vždycky predo 
mnou“ (Žalmy 51:5).

„Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej“ 
(Rimanom 3:23).

„Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás 
pravdy.  Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám 
odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.  Keď povieme, že 
sme nehrešili, robíme ho lhárom, a niet v nás jeho slova“ 
(1. Ep. sv. Jána 1:8-10).

Všetci sme hriešnici. Všetci robíme chyby. Všetci máme zaplatiť rovnaký dlh 
za hriech, a ten dlh je smrť.

Možno ste si všimli, keď sme čítali o Adamovi a Eve, že sa obliekli do figových 
listov. Avšak, na konci tohto textu Biblia nám hovorí, že boli  oblečení Bohom 
do kožuchov. Prostredníctvom tohto záznamu si môžeme všimnúť, že Boh 
mal plán po celý čas. Plán bol, aby niečo iné bolo obeťou za hriech ľudstva. 
Od začiatku, niečo muselo zomrieť pre naše hriechy. Musela byť preliata krv 
pre hriech.

„A skoro všetko sa krvou očisťuje podľa zákona, a bez vyliatia krvi 
nedeje sa odpustenie.“ (Židom 9:22).

Smrť je potrebná, aby zmyla naše hriechy. V Starom zákone ľudia prinášali 
zvieratá kňazom, aby obetovali za svoje hriechy. Ak nedojde k smrti za naše 
hriechy, potom nám zostáva dlh Bohu, ktorý musíme zaplatiť. Bez možnosti 
pokánia a odpustenia hriechov by sme všetci zomreli s dlhom pre náš hriech.
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„LEBO ODPLATOU 
ZA HRIECH JE SMRŤ, 
ALE DAROM BOŽÍM 

Z MILOSTI JE VEČNÝ 
ŽIVOT V KRISTU 

JEŽIŠOVI, V NAŠOM 
PÁNOVI“ 

(RIMANOM 6:23).

Rozhodnutie Adama a 
Evy počúvať hada nebolo 
iba uvedením hriechu na 
ľudstvo, ale aj uvedením 

smrti.

Lekcia 2: Čo je pokánie?



Toto je tá chvíľa, kde prichádza Ježiš

„Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu, a povedal: Hľa 
Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!“ (Ján 1:29).

Ján Krstiteľ predstavil Ježiša ako „Baránka Božieho, ktorý odstráni 
hriechy sveta“. Toto bolo prorocké slovo, ktoré hovoril Ján.

Ježiš prišiel na túto zem, aby nás učil, ako žiť. On prišiel, aby nám 
všetkým bol príkladom. A čo je najdôležitejšie, Ježiš prišiel, aby sme 
mohli mať život skrze Jeho smrť. Prišiel zmieriť nás všetkých s Bohom 
a priviesť nás späť k Nemu, svojou smrťou.

O Ježišovej smrti môžeme čítať v Matúšovi, Markovi,  Lukášovi a Jánovi. 
Ježiš zomrel hroznou smrťou na kríži. Toho dňa sa mu ľudia posmievali, 
pľuli naňho, bili ho, až kým bol nespoznateľný, položili na Jeho hlavu 
tŕňovú korunu, a potom ho pribili na kríž.

Ježiš zniesol všetku tú bolesť a všetky tie muky pre teba a pre mňa. V 
ten deň zaplatil dlh pre hriech za teba a za mňa. Toto je dôvod, prečo 
musíme činiť pokánie. Keď činíme pokánie, aplikujeme Jeho smrť do 
našich životov.

Apoštol Peter povedal ľuďom v Jeruzaleme o pokání v Skutkoch Ap. 
2:38:

„Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno 
Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar 
Svätého Ducha.“ 

Pokánie je náš spôsob, ako zomierame našim hriešnym cestám 
a obraciame svoje životy k Bohu. Pokánie je odvrátiť sa od zlých 
spôsobov, zapierať naše telo a kráčať bližšie k Bohu.

Pokánie je priznať si a povedať: Ježiš, je mi ľúto za všetko, čo som urobil 
zle. Je to cítiť smútok za naše hriechy a prosiť Boha o odpustenie.

„Lebo zármutok podľa Boha pôsobí pokánie na spasenie, 
ktorého zármutku nikdy neoľutuje človek; ale zármutok sveta 
pôsobí smrť“ (2.Korinťanom 7:10).

Pokánie nie je, keď si myslíme: „Dobre, zhreším a potom len požiadam 
Boha, aby mi odpustil neskôr.“ Pokánie nie je žiadať Boha o odpustenie, 
a vedieť, že zajtra spravíš to isté.

Pokánie je vyznať si svoje hriechy v modlitbe a rozhodnúť sa, že 
urobíme všetko, čo je v našej moci, aby sme sa odvrátili od hriechu.
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JEŽIŠ ZNIESOL VŠETKU 
TÚ BOLESŤ A VŠETKY 
TIE MUKY PRE TEBA A 
PRE MŇA. V TEN DEŇ 
ZAPLATIL DLH PRE 
HRIECH ZA TEBA A ZA 
MŇA. TOTO JE DÔVOD, 
PREČO MUSÍME ČINIŤ 
POKÁNIE. KEĎ ČINÍME 
POKÁNIE, APLIKUJEME 
JEHO SMRŤ DO NAŠICH 
ŽIVOTOV.

Lekcia 2: Čo je pokánie?



14

KEĎ PRÍDEME K BOHU 
SО ZÁRMUTKOM 

PODĽA BOŽEJ VOĽE, 
ON ODSTRÁNI 

ROZDELENIE MEDZI 
NAMI A VŽDY NÁM 

ODPUSTÍ NAŠE 
HRIECHY. 

Určite ešte urobíme chyby. Áno, sklameme Boha. Avšak musíme sa 
snažiť, aby sme žili správne, hovorili správne a ľúbili sa Bohu každý deň.
Pokánie je zomierať sebe každodenne a byť poslušný Božej vôli. 
Apoštol Pavel to povedal takto:

„Každý deň zomieram, na vašu chválu, bratia, ktorú mám v 
Kristu Ježišovi, v našom Pánovi!“  (1.Korinťanom 15:31).

Musíme každodenne zomierať skrze pokánie a zobrať si svoj kríž. Ježiš 
nám hovorí o tejto každodennej smrti:

„A vravel všetkým: Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie 
sám seba a vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. Lebo 
ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, ztratí ju; a kto by ztratil 
svoju dušu pre mňa, ten ju zachráni. Lebo čo prospeje človekovi, 
keby získal hoci celý svet a sám seba by zahubil alebo utratil?! 
Lebo ktokoľvek by sa hanbil za mňa a za moje slová, za toho sa 
bude hanbiť Syn človeka, keď prijde vo svojej sláve a v sláve Otca 
a svätých anjelov. Ale pravdu vám hovorím, že sú niektorí z tých, 
ktorí tu stoja, ktorí neokúsia smrti dokiaľ neuvidia kráľovstva 
Božieho“ (Lukáš 9:23-27).

Ako teda činiť pokánie podľa Biblie?

Jednoduchá odpoveď je, že by sme mali vyznávať svoje hriechy Ježišovi 
každý deň na modlitbe a prosiť Ho, aby nám odpustil.

„Hľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka, aby nemohla zachrániť, 
ani jeho ucho nie je priťažké, aby nemohlo počuť; ale vaše 
neprávosti spravily priehradu medzi vami a medzi vaším 
Bohom, a vaše hriechy skryly pred vami jeho tvár, aby nepočul“ 
(Izaiáš 59:1-2).

Keď prídeme k Bohu sо zármutkom podľa Božej voľe, On odstráni 
rozdelenie medzi nami a vždy nám odpustí naše hriechy.  Jeho ruka 
nás môže chytiť bez ohľadu na to, ako ďaleko si myslíme, že sme odišli 
od Boha. Boh môže zachrániť kohokoľvek z akéhokoľvek prestúpenia.

Nasledovný verš nám ponúka štyri kroky pokánia, ktoré môžeme všetci 
uplatniť a získať Božiu pozornosť, aby vypočul naše modlitby, uzdravil 
našu zem a odpustil nám naše hriechy:

„A keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané 
moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili 
by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich 
hriech a uzdravím ich zem“ (2.Paralipomenom 7:14).

Lekcia 2: Čo je pokánie?



Krok #1:  Pristúp k Bohu v pokání a poníž sa

Keď urobíme nejakú chybu, nepriateľ našej duše nám chce prekaziť 
cestu a predsvečiť nás, že sa nemusíme ponížiť. Nepriateľ hovorí, že by 
sme mali byť hrdí a správať sa, ako keby všetko bolo v poriadku.

Biblia nám však hovorí, že sa musíme pokoriť pred Pánom. Pokoriť sa 
môžeme jednoducho tým, že priznáme, že potrebujeme Boha, aby 
nám odpustil.  Nemôžeme to urobiť bez Neho.

Krok #2:  Komunikuj s Bohom o svojom hriechu

Modlitba nie je nič iné ako komunikácia s Bohom. Modlitba znamená 
hovoriť s Bohom, akoby ste hovorili so svojím najlepším priateľom. 
Keď sa modlíš a rozprávaš s Bohom o svojom hriechu, popros Ho, aby 
ti odpustil a nahlas vyznaj svoje chyby. Požiadaj Boha, aby ti pomohol 
prekonať tvoje boje a nedostatky.  Boh ťa niekedy môže viesť takým 
spôsobom, aby si sa zdelil o svojich chybách s priateľom, ktorý ti môže 
pomôcť prekonať slabosti, ktoré máme všetci.

„Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh 
za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba 
spravedlivého pôsobiaca“ (Jakob 5:16).

„Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám 
odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti“ (1.Jánova 
1:9).

Prostredníctvom tvojej komunikácie s Bohom, Boh odpustí tvoj 
hriech a uplatní smrť Ježiša Krista na tvoj život, takže už viac nebudeš 
zodpovedný za dlh, ktorý hriech vyžaduje.

Krok #3:  Hľadaj Božiu tvár

Niektorí možno majú pocit, že je tento krok zvláštny a komplikovaný.  
Skutočnosť je, že tento krok je veľmi dôležitý pri hľadaní a prijímaní 
odpustenia od Boha skrze pokánie.

Keď sme na začiatku čítali o Adamovi a Eve, všimli sme si, že sa skrývali 
pred Božou tvárou. Báli sa toho, ako by sa Boh na nich pozeral. Oni 
nechceli vidieť Jeho tvár odmietnutia alebo sklamania.

Vieme však z Božieho Slova, že Boh ich prišiel hľadať. 
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„JE VEĽKÝ ROZDIEL 
MEDZI CHCENÍM A 
OCHOTOU.“ 
-  PAUL „BEAR“ BRYANT

Tento slávny bývalý tréner z 
Univerzity Alabama hovoril 
o vytrvalosti na futbalovom 
ihrisku. To isté možno uplatniť 
na zvíťazenie nad hriechom v 
našich životoch. Nestačí len chcieť 
zmeniť sa - musíš byť ochotný ísť k 
Bohu a činiť pokánie.

Lekcia 2: Čo je pokánie?
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Je žiadúce mať živote záruku, 
že keď donesieme hocijaké 

rozhodnutie, všetko dopadne 
dobre. Málokedy tieto záruky 

dostaneme, ale Biblia veriacim 
ponúka istotu! Žalmy nám hovoria, 

že Jeho Slovo bude „lampou“ našim 
nohám a „svetlom“ našej cesty. 

Kýmkoľvek sledujeme Jeho Slovo, 
môžeme si byť istí svojho cieľa!

Aj dnes, keď hľadáme Božiu tvár skrze pokánie, uvidíme Jeho tvár plnú 
záujmu, lásky a odpustenia, ktorá nám bola zjavená znovu a znovu v 
Jeho Slove.  Peter trikrát zaprel Ježiša, ale Ježiš stále prišiel k Petrovi a 
opýtal sa ho: „Miluješ ma?“

Všetci musíme hľadať Božiu tvár v období hriecha a chýb, aby sme 
si pripomenuli lásku, ktorú k nám Ježiš má. Keď hľadáme Jeho tvár, 
rozumieme lásky, ktorú k nám má. Chápeme, ako veľmi náš hriech raní 
Jeho srdce, kvôli ktorému dochádza k rozdeleniu medzi nami a Bohom.

Krok #4: Odvráť sa od hriešnych spôsobov

Posledným krokom v procese pokánia je odvrátiť sa od svojich zlých 
spôsobov. Nevracaj sa späť k starým cestám, ktoré nás všetkých viedli 
cestou zničenia. Začni chodiť cestou spravodlivosti. Začni každý deň 
chodiť cestou, ktorú ti Boh dá. Dovoľ Biblii, aby ťa viedla na všetkých 
životných cestách.

„Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku“ 
(Žalmy 119:105).

Kráčajte cestou, ktorú Boh pre Vás má a začnete vidieť väčšie veci vo 
svojom živote. Božie požehnanie a Jeho priazeň sa začnú prejavovať 
ako nikdy predtým. Boh nás všetkých volá von z temnoty do svojho 
úžasného svetla. Urob pokánie,  popros Boha, aby ti odpustil a vydaj sa 
na cestu s Ježišom. Tvoj život už nikdy nebude taký istý.

Uplatnenie:
• Čo ti bráni, aby si Boha prosil o odpustenie hneď teraz?
• Čo to znamená nosiť svoj kríž denne?
• Aký dlh musíme zaplatiť za naše hriechy?
• Kto zaplatil dlh za naše hriechy?
• Môže Ježiš odpustiť akýkoľvek hriech a kedykoľvek?

Lekcia 2: Čo je pokánie?
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EVANJELIUM (ALEBO 
„DOBRÁ SPRÁVA“) JE 

ZVESŤ SMRTI, POHREBU 
A VZKRIESENIA 
JEŽIŠA KRISTA.

Lekcia 3: 
Nevyhnutnosť krstu

„Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto 
nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. 
Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. 
Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova“ (Ján 3:5-7).

V predchádzajúcej lekcii sme sa dozvedeli o pokání a o tom, ako keď 
robíme pokánie, zomierame s Kristom. Poďme si prečítať nasledovný 
verš z našej poslednej lekcie:

„A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám 
zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré 
i spasení bývate, ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom 
smysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. 
Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus 
zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v 
tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem“ (1.Korinťanom 15:1-4).

Tieto záznamy nám presne hovoria, čo je evanjelium:

• Ježiš za nás zomrel
• Ježiš bol pochovaný
• Ježiš vstal v tretí deň

Toto je známe ako smrť, pohreb a vzkriesenie Ježiša Krista. 

Pokánie, ako sme sa dozvedeli v druhej lekcii, uplatňuje smrť Ježiša 
Krista na naše životy. Ježiš zomrel, rovnako aj my musíme zomrieť 
našim starým hriešnym cestám skrze pokánie.

V tejto lekcii sa budeme venovať druhej časti evanjelia. Táto časť hovorí 
o pohrebe Ježiša Krista. Otázkou, na ktorú chceme zodpovedať, je ako 
môžeme uplatniť pohreb Ježiša Krista v našich životoch? Odpoveď 
môžeme najsť v Písmach Božieho slova.

„Súc s ním spolu pohrobení v krste, v ktorom, totiž v Kristovi, ste 
aj spolu vstali z mŕtvych skrze vieru pôsobenia Boha, ktorý ho 
vzkriesil z mŕtvych“ (Kološanom 2:12).

„Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, 
pokrstení sme v jeho smrť? Pohrobení sme tedy s ním skrze krst 
v smrť, aby sme, jako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak 
aj my chodili v novote života. Lebo ak sme sa stali spolusrastlými 
podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou vzkriesenia 
budeme“ (Rimanom 6:3-5).

Lekcia 3: Nevyhnutnosť krstu



Keď sa dáme pokrstiť, dáme sa pochovať s Ježišom v Jeho smrť. Krst 
je symbolom našej viery v Ježiša Krista. Keď sa krstíme, ukazujeme, že 
náš starý človek, ktorý je mŕtvy, je pochovaný s Kristom. My sa znovu 
,,narodíme vo vode“. Vychádzame z vody ako nový človek.

„Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. 
Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. Niet 
Žida ani Gréka; niet sluhu ani slobodného; niet muža ani ženy, 
lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. A jestli ste vy Kristovi, 
tedy ste semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi“ 
(Galaťanom 3:26-29).

Pri vodnom krste sa uskutočňuje nadprirodzený proces. Starý hriešny 
muž alebo žena je pochovaný\á, hriechy sú odpustené a jednotlivec, 
ktorý je pokrstený, oblieka na seba charakter Krista. On alebo ona sa 
rodí z vody.

Peter povedal obyvateľom Jeruzalema, v deň Letníc, čo majú urobiť, 
aby našli odpustenie svojho hriechu, keď si uvedomili, že ukrižovali 
svojho Mesiáša.

„A keď to počuli, boli hlboko dojatí, až do srdca, a povedali 
Petrovi a ostatným apoštolom: Čo máme robiť, mužovia 
bratia? A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí 
jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich 
hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha. Lebo vám patrí to 
zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko-ďaleko, ktorých- 
a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Bôh“  (Skutky sv. apoštolov 
2:37-39).

Peter povedal, že musíte:

• Učiniť pokánie = smrť
• Dať sa pokrstiť = pohreb
• Prijať Ducha Svätého = vzkriesenie

Ježiš povedal svojim učeníkom skôr, ako vystúpil do neba, aby robili 
nasledovné:

„A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno 
Otca i Syna i Svätého Ducha“ (Matúš 28:19).

Ježiš svojimi vlastnými slovami povedal svojim učeníkom, aby učili a 
potom krstili každého v  Meno!  Teraz môžeme ísť do Biblie a prečítať 
si, kde Jeho učeníci uposlúchli na toto prikázanie.

„A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden 
každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich 
hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha“ (Skutky sv.apoštolov  
2:38).
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AKO BYŤ POSLUŠNÝ 
EVANJELIU JEŽIŠA 
KRISTA V NAŠICH 

ŽIVOTOCH?

Rovnako ako Ježiš zomrel, aj 
my musíme zomrieť našim 

hriechom cez pokánie.
 

Rovnako ako Ježiša 
pochovali, aj my musíme byť 

„pochovaní“  krstom.

Rovnako ako Ježiš znovu 
vstal, aj my vstávame v 

novote života, keď prijmeme 
dar Ducha Svätého.
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Je to naozaj dôležité, ako ste 
pokrstení? 

V Skutkoch 19.  čítame, že veriaci, ktorí 
už boli pokrstení krstom Jánovým 

(krstom na pokánie), boli znovu 
pokrstení v meno Ježiša Krista. To, 

pretože pre prvú cirkev (cirkev prvého 
storočia)  bolo dôležité, aby veriaci 

boli pokrstení správnym spôsobom.

„Či potom môže niekto zabrániť vode, aby títo neboli pokrstení, 
ktorí prijali Svätého Ducha jako aj my? A rozkázal ich pokrstiť v 
mene Pána Ježiša Krista“ (Skutky sv.apoštolov 10: 47-48).

„A stalo sa v tom, čo bol Apollo v Korinte, že Pavel pochodil 
horné kraje a prišiel do Efezu a najdúc tam niektorých učeníkov 
povedal im: Či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili? A 
oni mu povedali: Ba ani sme nepočuli, či je Svätý Duch. A on 
im povedal: A na čo ste tedy pokrstení? A oni povedali: Na krst 
Jánov. A Pavel povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, 
aby uverili v toho, ktorý prijde po ňom, to jest v Krista Ježiša. 
Keď to počuli, dali sa pokrstiť na meno Pána Ježiša“ 
(Skutky sv.apoštolov 19:1-5).

Niečo zaujímavé na povšimnutie zo Skutkov 19.  je, že Pavol na svojej 
ceste stretol veriacich ľudí, ktorí už boli pokrstení od Jána Krstiteľa. On 
povedal veriacim, že je Jeden, ktorý prichádza za Jánom a Jeho meno 
je Ježiš. Povedal im, že je potrebné, aby znovu boli pokrstení, a to v 
mene Ježiš. Oni tomuto učeniu Pavla boli poslušní a dali sa pokrstiť v 
mene Ježiš.

Prečítajte si, čo hovorí Biblia o krste:

„Jeden Pán, jedna viera, jeden krst“  (Efežanom 4:5).

V Biblii je zapísaná iba jedna forma krstu, ktorá sa praktikovala v 
dobe novej zmluvy (dobe milosti).  Zakaždým, keď bol niekto v Biblii 
pokrstený, v dobe novej zmluvy,  bol pokrstený v menо Pána Ježiša 
Krista. 

Slovo krst, ktoré sa spomína v Biblii, pochádza z gréckeho slova baptizio.

Slovo baptizio znamená byť ponorený alebo úplne vnorený pod vodu. 
Keď niekoho pochovajú, dávajú ho úplne pod zem. To isté platí aj pri 
krste. Úplne sa ponoríme do vody, pretože to je jediný  spôsob, akym 
nás Biblia učí krstiť.

Je niekoľko vedeckých dôkazov, ktoré ukazujú na to, že spôsob, akým 
cirkvi krstili v minulosti, sa v priebehu času zmenil:

Encyklopédia náboženstva a etiky:

Podľa  Matúša 28:19,  hovorí: „ Je to ústredný dôkaz pre tradičný (trinitársky) 
pohľad. Keby to bolo nesporné, bolo by to, samozrejme, presvedčivé, ale jeho 
dôveryhodnosť bola narušená na základe textovej kritiky, literárnej kritiky a 
historickej kritiky.“ Rovnaká encyklopédia ďalej uvádza, že: „Zrejmé vysvetlenie 
potlačenia nového zákona o názve trojici a použití inej (meno Ježiš) formuly 
v Skutkoch a Pavlovi je to, že tento druhý vzorec bol skorší a vzorec o trojici 
neskorším dodatkom.“ 

Lekcia 3: Nevyhnutnosť krstu



Edmund Schlink, Náuka krstu, strana 28:

„Príkazy o krste v Matúšovi 28:19 nemôžu byť historickým pôvodom 
kresťanského krstu. Prinajmenšom, musíme usudzovať, že text bol odovzdaný 
v rozšírenej forme [katolíckou] cirkvou.“

Novozákonné komentáre The Tyndale, I, 275:

„Často sa potvrdzuje, že slová v mene Otca, Syna a Ducha Svätého nie sú 
ipsissima verba (presné slová) Ježiša, ale ... neskorší liturgický dodatok.“

Wilhelm Bousset, Kyrios kresťanstvo, strana 295:

„Svedectvo o širokom rozšírení jednoduchého vzorca krstu [v mene Ježiša] 
bolo také ohromujúce až do druhého storočia, že aj v Matúšovi 28:19 bola 
formula o trojici zavedená neskôr.“

Katolícka encyklopédia, II, strana 263:

„Formula krstu bola v druhom storočí zmenená katolíckou cirkvou z mena 
Ježiša Krista na slová Otec, Syn a Ducha Svätý.“

Prečo bola zmenená?

Duch anti-Krista v tomto svete chce odstrániť meno Ježiš zo všetkého, 
pretože všetka moc na nebi a na zemi je daná v tomto mene.
Biblia hovorí:

„A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena 
pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, 
v ktorom by sme mali byť spasení“ (Skutky sv.apoštolov  4:12). 

„Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, 
ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé 
koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, a 
každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha 
Otca“ (Filipanom 2:9-11)

„A všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko 
robte v mene Pána Ježiša ďakujúc Bohu a Otcovi skrze neho“ 
(Kološanom 3:17).
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„FORMULA KRSTU BOLA 
V DRUHOM STOROČÍ 
ZMENENÁ KATOLÍCKOU 
CIRKVOU Z MENA JEŽIŠA 
KRISTA NA SLOVÁ OTEC, 
SYN A DUCHA SVÄTÝ.“
-KATOLÍCKA ENCYKLOPÉDIA
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„NIEKTORÁ CESTA 
JE PRIAMOU PRED 

ČLOVEKOM, ALE JEJ 
KONIEC CESTAMI 

SMRTI“
 (PRÍSLOVIA 14:12).

Názory majú veľmi malý 
význam. Každý má názor na 

hocijakú danú tému. Ale keď 
sa rozhodnete nasledovať 

Ježiša, rozhodujete sa. že si 
vymeníte svoj názor za pravdu 

nachádzajúcu sa v Božom slove; 
rozhodnutie veriť, že existuje 

správny spôsob ako žiť.

Ďalšie biblické odkazy na krst:

„Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude 
odsúdený“ (Marek 16:16)
„Ktorí kedysi neposlúchali, keď raz vyčkávala Božia zhovievavosť 
za dní Noeho, keď sa staväl koráb, v ktorom bolo málo, to jest osem 
duší zachránených vodou), ktorý aj nás, protiobraz zachránených 
v korábe, zachraňuje teraz ako krst, čo nie je složenie špiny tela, 
ale dobrého svedomia pýtanie sa po Bohu, vzkriesením Ježiša 
Krista“ (1.Petrova 3: 20-21).

Obriezka bola prirovnaná ku krstu:

„v ktorom ste aj obrezaní obriezkou, nie učinenou rukou, vo 
svlečení tele hriechov ľudského tela, v obriezke Kristovej, súc s 
ním spolu pohrobení v krste, v ktorom, totiž v Kristovi, ste aj spolu 
vstali z mŕtvych skrze vieru pôsobenia Boha, ktorý ho vzkriesil z 
mŕtvych“ (Kološanom 2:11-12).

V Starom zákone Boží ľudia vošli v zmluvu s Bohom, keď boli obrezaní. 

„Toto je moja smluva, ktorú budete zachovávať, medzi mnou a 
medzi sebou a medzi tvojím semenom po tebe: Obrezať sa vám 
má každý mužského pohlavia. Obrežete telo svojej neobrezanosti, 
a to bude znamením smluvy medzi mnou a medzi vami. A 
keď mu bude osem dní, bude vám obrezaný každý mužského 
pohlavia po všetkých vašich pokoleniach ako narodený doma, 
tak i kúpený za striebro od ktoréhokoľvek cudzozemca, ktorý 
nie je z tvojho semena; istotne bude obrezaný jako narodený v 
tvojom dome, tak i kúpený za striebro, a moja smluva na vašom 
tele bude večnou smluvou. Ale neobrezaný mužského pohlavia, 
ktorý by neobrezal tela svojej neobrezanosti, tá duša bude vyťatá 
zo svojho ľudu, zrušil moju smluvu“ (Genezis 17:10-14).

Potom v Novom zákone Pavel povedal cirkvi v Kolosách, že krst je nová 
duchovná obriezka:

„v ktorom ste aj obrezaní obriezkou, nie učinenou rukou, vo 
svlečení tele hriechov ľudského tela, v obriezke Kristovej, súc s 
ním spolu pohrobení v krste, v ktorom, totiž v Kristovi, ste aj spolu 
vstali z mŕtvych skrze vieru pôsobenia Boha, ktorý ho vzkriesil z 
mŕtvych. I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti 
svojho tela, spolu oživil s ním darujúc vám z milosti všetky hriechy, 
vymažúc písmo, napísané proti nám, záležajúce v rôznych 
nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostredku pribijúc 
ho na kríž a odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti vystavil ich verejne 
na odiv víťazosláviac nad nimi v ňom“ (Kološanom 2:11-15).
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Podľa tohto súboru záznamov, existujú  napísané nariadenia, ktoré 
boli napísané proti nám, keď sme hrešili. Ale skrze poslušnosť Božiemu 
slovu v krste, prechádzame duchovnou obriezkou.

„Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. 
Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. Niet 
Žida ani Gréka; niet sluhu ani slobodného; niet muža ani ženy, 
lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. A jestli ste vy Kristovi, 
tedy ste semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi“ 
(Galaťanom 3:26-29).

Fyzická obriezka už nie je potrebná na preukázanie zmluvy s Bohom. 
Avšak cez krst dochádza k duchovnej obriezke. Narodiť sa z vody je 
vlastne pokrstiť sa.

„Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto 
nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. 
Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. 
Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova“ 
(Ján 3:5-7).

V týchto záznamoch sa spomína náboženský vodca Nikodém, ktorý 
prišiel v noci k Ježišovi. Otázka, ktorá ho trápi je: Čo musím urobiť, 
aby som sa dostal do neba? Ježiš mu jasne povedal: musíš sa znovu 
narodiť z vody a z Ducha.

Čo ti bráni, aby si sa dnes pokrstil v Ježišovom mene? Čo ti bráni, aby 
tvoje hriechy boli navždy zmyté? Čo ti bráni poslúchať slová, ktoré 
nám Ježiš zanechal?

Budeš poslušný evanjeliu už dnes?

Uplatnenie:
• Ako boli prví veriaci pokrstení v Biblii?
• Bola formula krstu zmenená z mena Ježiš  na Otca, Syna a 

Ducha Svätého?
• Ako sa môžeme narodiť z vody?
• Poslúchali učeníci prikázania Ježiša Krista, keď krstili ľudí v 

mene Ježiš?
• Si pripravený na krst v meno Ježiš?
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Jeden záznam, vyňatý z kontextu, 
sa môže javiť ako niečo, čo nedáva 
zmysel. Keď sa jedná o nejaký 
predmet, je dôležité nájsť viaceré 
záznamy, ktoré sú v súlade. Slovo 
Božie bude vždy v súlade so 
sebou. Z tohto dôvodu môžeme 
veriť, že novozákonná cirkev krstila 
ľudí v mene Ježiš, pretože sa to 
opakuje v celom Písme.
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Lekcia 4: 
Krst Duchom Svätým

„Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto 
nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. 
Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. 
Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova“ (Ján 3:5-7).

V našej poslednej lekcii sme sa dozvedeli viacej o krste a narodení sa z 
vody. V tejto lekcii si ukážeme, ako sa narodiť z Ducha.

Podme si prečítať verš z našej poslednej hodiny:

„A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, 
ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré i spasení bývate, 
ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom smysle som vám ho 
zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvým 
som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy 
podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych 
podľa písem“ (1.Korinťanom 15:1-4).

Tieto záznamy nám presne hovoria, čo je evanjelium.

• Ježiš za nás zomrel = pokánie
• Ježiš bol pochovaný  = krst v mene Ježiš
• Ježiš znova stal na tretí deň = vzkriesenie do nového života cez 

dar Ducha Sväteho

Evanjelium je zvesť o  smrti, pohrebe a vzkriesení.

Ježiš povedal Nikodémovi, že sa musí narodiť z vody a z Ducha, aby 
zdedil Božie kráľovstvo. Ako sa môžeme narodiť z Ducha? Aby sme mohli 
odpovedať na túto otázku, musíme sa najskôr pozrieť do Nového zákona 
po Ježišovom vzkriesení. 
Ježiš povedal veriacim, ktorí ho nasledovali, aby išli do Jeruzalema a čakali 
na zasľúbenie Otca:

„A shromažďujúc sa s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z 
Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení 
ste vraj počuli od mňa; totiž že Ján krstil vodou, ale vy budete 
pokrstení Svätým Duchom už o nie mnoho dní. A oni síduc sa 
pýtali sa ho a vraveli: Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi 
kráľovstvo? A on im povedal: To nie je vašou vecou zvedieť časy 
alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci, 
ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý prijde na vás, a budete mi 
svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do 
poslednej končiny zeme“ (Skutky sv. apoštolov 1:4-8).
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AKO BYŤ POSLUŠNÝ 
EVANJELIU JEŽIŠA 
KRISTA V NAŠICH 

ŽIVOTOCH?

Rovnako ako Ježiš zomrel, aj 
my musíme zomrieť našim 

hriechom cez pokánie.
 

Rovnako ako Ježiša 
pochovali, aj my musíme byť 

„pochovaní“  krstom.

Rovnako ako Ježiš znovu 
vstal, aj my vstávame v 

novote života, keď prijmeme 
dar Ducha Svätého.
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Mnohí veriaci nasledovali Ježišovo nariadenie a vrátili sa späť do 
Jeruzalema, aby čakali na zasľúbenie Ducha Svätého. O tom, čo sa stalo 
ďalej, si môžeme prečítať v knihe Skutkov sv.apoštolov:

„A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň 
Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu. A zrazu povstal z neba 
zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, 
kde sedeli. A ukázaly sa im rozdeľujúce sa jazyky jako čo by 
jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli 
všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, 
tak ako im dával Duch vysloviť sa“ (Skutky sv. apoštolov 2:1-4).

Všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť inými jazykmi. 
Peter o tomto zasľúbení hovoril neskôr toho dňa všetkým ľuďom, ktorí 
ho počúvali.

„A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden 
každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich 
hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha. Lebo vám patrí to 
zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko-ďaleko, ktorých- 
a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Bôh“  (Skutky sv. apoštolov 
2:38-39).

Dar Ducha Svätého je zasľúbením pre každého, kto počuje Božie 
slovo. Narodiť sa z Ducha je veľmi dôležité, pretože Ježiš povedal, že sa 
musíme narodiť z Ducha, aby sme zdedili nebeské kráľovstvo.

Ako budeme vedieť, že sme sa narodili z Ducha?

Kvôli dôležitosti krstu Duchom Svätým, musíme si byť istí či sme, alebo 
nie sme pokrstení Duchom. Mnoho ľudí povedalo: „Viem, že mám 
Ducha Svätého, pretože som odišiel do cirkvi a plakal.“ Aj keď je to veľká 
skúsenosť, plakať v Božej prítomnosti, je veľa dôvodov, prečo plačeme. 
Plač nie je dôkazom toho, že sme sa narodili z Ducha.
Niektorí hovorili: „Viem, že mám Ducha Svätého, pretože som šťastný 
človek a robím dobré veci.“ Avšak je mnoho ľudí na tomto svete, ktorí 
sú šťastní a robia dobré veci, zatiaľ čo tvrdia, že Boh ani neexistuje. Byť 
šťastný a robiť dobré veci, nie sú dôkazom, že sme sa narodili z Ducha.
Je iba jeden spôsob, podľa ktorého vieme, že sme boli pokrstení 
Duchom Svätým. Je to rovnaký spôsob, podľa ktorého aj ľudia ranej 
cirkvi vedeli, že boli naplnení Duchom Svätým:

„A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň 
Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu. A zrazu povstal z neba 
zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, 
kde sedeli. A ukázaly sa im rozdeľujúce sa jazyky jako čo by 
jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli 
všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, 
tak ako im dával Duch vysloviť sa“ (Skutky sv. apoštolov 2:1-4).

Učiteľ: Toto je vynikajúca 
príležitosť, aby si niečo 
povedal o svojej skúsenosti 
s prijímaním Ducha Svätého! 
Pred vyučovaním venuj 
nejaký čas premýšľaniu o tom 
deji - skús si spomenúť na 
posolstvo, ktoré bolo kázané 
(ak to bolo počas služby), 
hudbu....zdieľaj sa o čo najviac 
detailov!
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„A kým Peter ešte hovoril tieto slová, sostúpil Svätý Duch na 
všetkých, ktorí počúvali slovo. Vtedy užasli všetci veriaci z 
obriezky, ktorí boli prišli s Petrom, že i na pohanov je vyliaty 
dar Svätého Ducha; lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť 
Boha. Vtedy odpovedal Peter: Či potom môže niekto zabrániť 
vode, aby títo neboli pokrstení, ktorí prijali Svätého Ducha 
jako aj my?“ (Skutky sv. apoštolov 10:44-47).

„A stalo sa v tom, čo bol Apollo v Korinte, že Pavel pochodil 
horné kraje a prišiel do Efezu a najdúc tam niektorých 
učeníkov povedal im: Či ste dostali Svätého Ducha, keď ste 
uverili? A oni mu povedali: Ba ani sme nepočuli, či je Svätý 
Duch. A on im povedal: A na čo ste tedy pokrstení? A oni 
povedali: Na krst Jánov. A Pavel povedal: Ján krstil krstom 
pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prijde po 
ňom, to jest v Krista Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť na 
meno Pána Ježiša. A keď potom vzložil na nich Pavel ruky, 
prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali“ 
(Skutky sv. apoštolov 19:1-6).

Zakaždým, keď niekto prijal Ducha Svätého po vzkriesení Ježiša 
Krista, prehovoril inými jazykmi - iným jazykom, ktorý nikdy predtým 
nepoznal. Duch Boží hovoril cez túto osobu.

Prečo hovorenie v jazykoch?

Keď prijmete krst Duchom Svätým, budete hovoriť inými jazykmi, 
tak ako sa Boží Duch bude vyjadrovať. Prečo Boh použil rozprávanie 
v jazykoch ako dôkaz naplnenia svojím Duchom?

„Tak i jazyk je malý úd a veľkým sa honosí. Hľa, maličký 
oheň akú veľkú horu zapáli! I jazyk je oheň, svet neprávosti; 
takým stáva sa jazyk medzi našimi údami, ktorý poškvrňuje 
celé telo a rozplameňuje kolo života od narodenia a je 
rozplameňovaný peklom. Lebo ľudská príroda krotí a zkrotila 
každú prírodu divých zvierat i vtákov i zemeplazov i morských 
potvôr; ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť, nepokojné zlo, 
plný smrťonosného jedu“ (Jakob 3:5-8).

Biblia hovorí, že žiadny človek nemôže skrotiť jazyk. Iba Boh môže. 
Keď prídeme k Bohu a úplne mu odovzdáme svoje životy, On vezme 
aj náš jazyk a použije ho na Jeho chválu.
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ZAKAŽDÝM, KEĎ 
NIEKTO PRIJAL 
DUCHA SVÄTÉHO PO 
VZKRIESENÍ JEŽIŠA 
KRISTA, PREHOVORIL 
INÝMI JAZYKMI - INÝM 
JAZYKOM, KTORÝ 
NIKDY PREDTÝM 
NEPOZNAL. DUCH BOŽÍ 
HOVORIL CEZ TÚTO 
OSOBU.
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Toto je nadprirodzený nebeský zážitok, ktorý pretrváva už viac ako 
2000 rokov. Na tisíce ľudí, po celom svete, sú ročne pokrstení Duchom 
Svätým a hovoria inými jazykmi. Rovnako ako ľudia ranej cirkvi prijímali 
Ducha Svätého, aj my dnes prijímame Ducha Svätého rovnakým 
spôsobom.

Keď sa niekto rozhodne, že chce prijať tento dar Ducha Svätého, musí 
urobiť dve veci:

• Urobiť pokánie
• Otvoriť ústa a ďakovať Bohu za dar, ktorý sa mu chystá dať

Keď tento jednotlivec začne ďakovať Bohu a chváliť ho slovami ako 
„Hallelujah“ a „Milujem ťa, Ježiš,“ začne hovoriť slová iného jazyka, ktorý 
sa nikdy predtým neučil.

Pri prijímaní daru Ducha Svätého si treba pamätať na to, že keď Boh 
začne spravovať naším jazykom, môžeme hovoriť súčasne iba jedným 
jazykom. Musíme byť ochotní vzdať sa svojho známeho jazyka, aby 
sme hovorili neznámym jazykom, ľudským alebo anjelským.

Čo hovorí Biblia o Duchu Svätom?

„Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale 
duch je život pre spravedlivosť. A jestli Duch toho, ktorý vzkriesil 
Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil 
Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho 
Ducha, ktorý prebýva vo vás“  (Rimanom 8:10-11).

Ten istý Duch, ktorý vzkriesil Ježiša Krista, je ten istý Duch, ktorý vzkriesi 
aj nás. Ak nebudeme mať tohto Ducha, nebudeme mať podiel na 
zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Ak nemáme Ducha Svätého, neposlúchli 
sme evanjeliu Ježiša Krista.

Vždy si pamätajte, že je Duch Svätý dar od Boha. On je jediný, kto nám 
ho môže dať!

Duch Svätý má mnoho výhod:

• Je súčasťou Božieho plánu pre spasenie
• Je Tešiteľ, ked potrebujeme potešenie
• Všetkému nás učí
• Pripomína nám, čo sme sa naučili v Bohu a čo nám Boh hovoril

„Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, 
ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám 
povedal“ (Ján 14:26).

Učiteľ: Toto je vynikajúca 
príležitosť, aby si niečo 
povedal o svojej skúsenosti 
s prijímaním Ducha Svätého! 
Pred vyučovaním venuj 
nejaký čas premýšľaniu o tom 
deji - skús si spomenúť na 
posolstvo, ktoré bolo kázané 
(ak to bolo počas služby), 
hudbu....zdieľaj sa o čo najviac 
detailov!
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Duch Svätý nám taktiež pomáha byť použitý v daroch Ducha. O daroch 
Ducha si môžeme prečítať v 1. liste Korinťanom 12. Nebudeme ich 
čítať všetky, ale si ukážeme cez prvých pár veršov, že dary pochádzajú 
skrze naplnenie Duchom Svätým:

„A sú rôzne dary milosti, ale ten istý Duch. A sú rôzne služby, 
a ten istý Pán. A sú rôzne pôsobnosti, ale ten istý Bôh, ktorý 
pôsobí všetko vo všetkých“ (1.Korinťanom 12:4-6).

Mohol by som pomenovať mnoho ďalších požehnaní alebo vlastností, 
ktoré prichádzajú skrze naplnenie Duchom Svätým, ale všetky je 
možné zhrnúť takto: Je to Boh, ktorý žije v tebe! Božím plánom pre 
teba je, aby si bol poslušný evanjeliu a plný jeho Ducha! Môžeš sa 
znovu narodiť z vody a z Ducha!

ZHRNUTIE
V lekcii 1. sme sa dozvedeli o Božom slove a viere. V lekcii 2. sme sa 
dozvedeli o pokání a o tom, ako uplatniť smrť Ježiša Krista na naše 
životy. V lekcii 3.  sme sa dozvedeli o krste a o tom, ako uplatníme 
pohreb nášho Pána Ježiša Krista na naše životy. V našej dnešnej 
záverečnej lekcii sme sa dozvedeli o vzkriesení a Duchu Božom, 
ktorým môžeme byť všetci naplnení.

Biblia hovorí:

„Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, 
ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete“ (1. Jánova 4:4).

Keď ťa Boh naplní svojím Duchom, ty budeš mať veľkosť. Táto veľkosť 
je väčšia ako čokoľvek iné na tomto svete. Táto veľkosť je dar, ktorý ti je 
daný, aby si prekonal veci tohto sveta. Táto veľkosť ti jedného dňa dá 
víťazstvo nad smrťou, peklom a hrobom.

Keď sa narodíš z vody a z Ducha, už ti nič nebude brániť, aby si sa stal 
Božím mužom alebo ženou, pretože ťa On k tomu stvoril.

Nech sa tvoja cesta k veľkosti začne už dnes. Zaži všetko, čo Boh má 
pre teba, v mene Ježiš!

UPLATNENIE
• Ako prví veriaci vedeli, že sú ľudia naplnení Duchom Svätým?
• Čo povedal Peter v Skutkoch 2, že komu toto zasľúbenie patrí?
• Vylieva Boh ešte stále svojho Ducha na každé telo, Skutky 

2:17?
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