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27. ZÁKLADY NAŠEJ VIERY 

 

V predchádzajúcich úvahách sme sa zamerali na vlastnosti  a synovstva Pána Ježiša Krista  jako 

pôvodcu nášho spasenia. V niekoľkých ďalších programoch budeme čerpať z 2.listu apoštola 

Petra, aby sme sa zamysleli nad tým, aká premena sprevádza spasenie a čo prináša do života 

veriacich a cirkvi. V obecenstve kresťanov počujeme čas od času povzdych: "Rád by som videl 

ako vyzerala Prvotná cirkev opísaná v Skutkoch". Evanjelium bolo kázané na nových miestach, 

cirkev bola pod vplyvom a mocou vyučovania apoštolov. 

 

Z Písma vieme, že počet veriacich v tom čase rástol po tisícoch. Zázraky boli na dennom 

poriadku. Kto by nechcel prežiť niečo podobné aj dnes? Ak sa zameriame na rast a zázraky, 

môže sa zdať, že všetko bolo ideálne a úžasné. Ak však budeme čítať knihu Skutkov pozornejšie, 

uvidíme, že prvotná cirkev prežívala celý rad problémov. Noví veriaci prichádzali z židovského 

prostredia a boli zaťažení pýchou duchovnej exkluzivity a zákonníctvom. Preto boli napísané 

epištoly Nového zákona, aby sa stali svetlom pre  nových veriach v čase prechodu od Starej 

zmluvy do éry Novej zmluvy. 

Apoštol Peter na konci svojho života (1:14), cíti veľkú zodpovednosť za stav jednotlivých 

zborov. Vo svojom prvom liste povzbudzuje nových kresťanov, ktorí trpeli prenasledovaním a 

ich viera začala upadať. 

Druhý list sa zameriava na veriacich, ktorí prichádzali z radov pohanov. Apoštol Peter chce 

nových veriacich povzbudiť, posilniť a varovať pred falošnými učiteľmi, ktorí ich budú chcieť 

získať na svoju stranu. Peter ich varuje pred nebezpečenstvom falošných učiteľov vo vlastných 

radoch, ktorí sa vydávajú za kresťanov, ale ich reči a učenia sú nebezpečne zvodné. 

2 Petrov 2:18 -19 Lebo hovoria naduté veci márne a tak vnadia žiadosťami tela, 

nestudatosťami tých, ktorí len priam čo naozaj unikli tým, ktorí žijú v blude, 19  ktorí im 

sľubujú slobodu, oni, ktorí sú sami otrokmi zkazy. lebo kým je ktosi premožený, tomu je i 

rabom. 

Títo falošní učitelia vnášajú do radov veriacich pochybnosti o tom, že sa Pán Ježiš Kristus vráti a 

bude súdiť bezbožných: 
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2 Petrov 3:1-7  Toto vám, milovaní, píšem už druhý list, v ktorých to listoch upomínaním 

povzbudzujem vašu čistú myseľ, 2  aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí 

proroci, a na svojich apoštolov prikázanie Pána a Spasiteľa 3  vediac najprv to, že v 

posledných dňoch prijdú posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí 4  a 

hovoriť: Kde je to zasľúbenie o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia, všetko tak trvá, 

od počiatku stvorenia. 5  Lebo zúmyselne nechcú vedieť, že nebesia boly od dávna i zem, 

ktorá z vody a vodou stojí vedno, slovom Božím, 6  pre ktoré to bezbožnosti vtehdajší svet, 

zatopený vodou, zahynul. 7  A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom a 

opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí. 

Petrovo posledné želanie je, aby prostredníctvom listu na rozlúčku upevnil vieru veriacich skrze 

poznanie Boha a Ježiša Krista. Len ten, kto pozná zdravé biblické učenie, môže odhaliť učenia 

falošné. Apoštol Peter veriacich varuje, že falošné učenie nevedie k večnému životu, ale vždy k 

večnej záhube. Cieľom listu je, aby odolali nástrahám odpadlíctva a s dôverou vzhliadali k 

návratu Pána Ježiša Krista. 

Podobné povzbudenie a rozhľad v oblasti spasenia a duchovného rastu potrebuje každý z 

nás. Apoštol Peter v úvode svojho listu píše: 

2 Petrov 1:2 …  milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho 

Pána, 

Pravý kresťan bude so záujmom spoznávať nové a hlbšie pravdy o Pánovi, ktorý nám zjavil 

tajomstvo viery a uviedol nás do obecenstva s Pánom Ježišom Kristom. Spoločne sa zameriame 

na päť oblastí kresťanského rastu: 

1. Znovuzrodený kresťan rastie nie len vo viere, ale aj vo vedomostiach. (1:1-2). 

2. Rastúci kresťan musí rozumieť základom spasenia (1:3-11). 

3. Rastúci kresťan musí poznať fakty o dôveryhodnosti a autorite Písma. (1:12-21). 

4. Rastúci veriaci by mal byť schopný skrze znalosť Písma odhaliť nebezpečné zvody 

falošných učiteľov. (2:1-22) 

5. Rastúci veriaci musí žiť vo svetle Kristovho zasľúbenia a Jeho druhého príchodu. (3:1-

18). 
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Aby sme všetko správne pochopili, pozrime sa na 4 dôležité pravdy. 

-----------------------------------------     

1. Základom našej viery je apoštolské svedectvo, že Pán Ježiš je náš Boh a Spasiteľ, skrze 

ktorého dostaneme všetky požehnania.  Apoštol Peter, rovnako ako my, bol vykúpený krvou 

Pána Ježiša Krista. Každý, kto je týmto spôsobom vykúpený, už nepatrí sám sebe: 

1 Petrov 1:18-21  … vediac, že nie porušiteľnými vecmi, striebrom alebo zlatom, ste vykúpení 

z márneho svojho obcovania, podaného otcami, 19  ale drahocennou krvou jako bezvadného 

a nepoškvrneného baránka, Krista, 20  predzvedeného pred založením sveta a zjaveného pri 

posledku časov pre vás, 21  ktorí skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal 

mu slávu, takže vaša viera je i nádejou na Boha. 

Pretože sme boli vykúpení, nepatríme sami sebe, ale stali sme sa, rovnako ako Peter, 

vlastníctvom svojho Pána. Apoštol Pavol sám o sebe hovorí, že musí slúžiť Kristovi za všetkých 

okolností, nech sú mu príjemné, prijateľné alebo nie. To isté platí aj dnes pre nás.  Peter 

veriacim nepíše čo si sám myslí, navrhuje, alebo odporúča, ale dáva inštrukcie z pozície autority 

Božieho slova. 

 

2. Počiatkom našej viery je rovnaké pôsobenie Božskej moci, ktorá povolala apoštolov. 

Objektívne povedané, viera o ktorej je tu reč, je zameraná na evanjelium, ktorému musí každý 

kresťan veriť. Viera apoštola Petra je viera rovnakej podstaty ako viera naša. Vo štvrtom verši 

nám Peter oznamuje, že sme sa vďaka Kristovi: " stali účastnými BOŽSKEJ prírody uniknúc 

porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti". 

V otázkach spasenia majme na pamäti, že všetko čo sa okolo nás a s nami deje, nie je výsledkom 

ľudského plánovania, snaženia, zásluh, ale Božieho zvrchovaného milosrdenstva. V prirodzenom 

stave je každý človek duchovne mŕtvy; môže počuť slová evanjelia znovu a znovu, ale kým sám 

Hospodin neotvorí uši na počúvanie a oči na videnie, človek podstatu spasenia ani svojho 

Spasiteľa nepochopí ani nepríjme. Preto Hospodin používa oddaných služobníkov, aby všetci 

počuli, že základom našej viery je apoštolské svedectvo o Ježišovi Kristovi. Tak boli oslovení a 

povolaní apoštoli, tak sú oslovení a povolaní všetci jednotliví kresťania - nasledovníci Ježiša 

Krista, ak chcete Kristovci. 
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3. Objektom našej viery je Pán Ježiš Kristus, náš Boh a Spasiteľ, skrze ktorého sme vierou 

ospravedlnení.  

 Keď uveríme, že Kristova dokonalá spravodlivosť je pripočítaná nám, veríme, že pred Bohom 

stojíme očistení a ospravedlnení. Apoštol Peter bol v úplnom súlade s apoštolom Pavlom, ktorý 

o ľudskom stave srdca a mysle píše v: 

list Rímskym 3:22-24  avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a 

na všetkých veriacich. 23  Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej 24 

 ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi. 

Jedine Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus nás môže spasiť, keď uveríme, že Jeho smrť a vzkriesenie je 

naším ospravedlnením. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, že: 

 

4. Naše požehnanie z viery je znásobené milosťou a pokojom v raste a poznaní Boha a Pána 

Ježiša. Apoštol Peter píše prvým kresťanom: 

2 Petrov 1:2  milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho 

Pána. 

Znova vidíme dôraz, ktorý je kladený na to, že hojnosť poznania prichádza od Boha, ak Pánom 

nášho života je Ježiš Kristus.  Apoštol Peter nám hovorí, že všetko čo vieme a môžeme spoznať o 

Bohu, vieme skrze Syna. Nasledujúci Ježišov výrok je pre nás pozemšťanov  ťažko pochopiteľné 

vyhlásenie: 

Matúš 11:27  Všetko mi je vydané od môjho Otca, a nikto nezná Syna, iba Otec, ani Otca 

nezná nikto, iba Syn, a ten, komu by Syn chcel zjaviť. 

My všetci si na základe hriešnej prirodzenosti a mnohých hriechov zasluhujeme Božie 

odsúdenie. Preto s dôverou radostne prijímame zasľúbenia samotného Boha: 

list Efezským 2:4-9  Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás 

zamiloval, 5  aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste 

spasení -6  a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi, 7  aby 

v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu 

Ježišovi. 8  Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9  nie zo 

skutkov, aby sa niekto nechválil. 
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list Rímskym 5:1-2  Ospravedlnení súc tedy z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho 

Pána Ježiša Krista, 2  skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej 

stojíme, a chválime sa nádejou slávy Božej. 

 


