
X31.  PRAKTICKÉ RADY A POVZBUDENIA VERIACIM  

 

Vitajte, milí posluchači, pri dalšom pokračovaní spoločných úvah  na tému praktického 

kresťanského života. 

Ľudia si vyberajú cirkev a jednotlivé zbory podľa najrôznejších kritérií. Väčšinou ide o 

povrchné hodnotenie zboru. Niektorí ľudia hovoria, že si vybrali práve tento zbor, pretože sa 

tam cítia dobre ich deti. Ale rovnako dobre sa môžu deti cítiť v najrôznejších krúžkoch 

voľného času. Ďalší priznávajú, že tam majú svojich priateľov a páči sa im pozitívna 

atmosféra prijatia. Dovolím si povedať, že prijatie, rovnako dobre alebo ešte lepšie,  ľudia 

cítia aj v miestnych krčmách alebo pri športových udalostiach. Mladí sa zvyčajne rozhodujú 

podľa typu chvál a štýlu hudby, ale rovnako dobre sa môžu cítiť so svojimi kamarátmi pri 

táborovom ohni. Je ťažké pochopiť motiváciu ľudí, ktorí priznávajú, že prichádzajú do cirkvi 

predovšetkým na základe príjemných pocitov. Byť uprostred láskyplného obecenstva je 

určite príjemné, ale majme sa na pozore, aby obecenstvo nesuplovalo len spoločenskú 

potrebu začlenenia sa do spoločnosti. 

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

Znepokojuje ma, že málokedy počujem hovoriť: "vybral som si tento zbor, pretože v ňom 

môžem počuť Božie slovo bez kompromisov". Tento postoj by mal byť hlavným dôvodom pri 

rozhodovaní aký zbor si máme z ponuky rôznych cirkví vybrať. Kázať Božie slovo bez 

kompromisov nie je v dnešnej postmodernej spoločnosti vôbec jednoduché. Väčšina ľudí, 

ktorí prichádzajú zo sveta, sú presvedčení, že absolútna pravda neexistuje. To platí najmä v 

oblasti duchovnej disciplíny a poslušnosti. Ďalší dôvod je spoločenský tlak na to, aby sme boli 

ústretoví k najrôznejším názorom, prijímali a rešpektovali všetky názory, bez toho aby sme k 

ním mali výhrady, aj keď stoja priamo proti nášmu kresťanskému učeniu a presvedčeniu. 

Týmto názorom a vplyvom sa postupne prispôsobuje a podvoluje väčšina cirkví. Z toho 

vyplýva, že cirkev stráca svoju priehradu od sveta hriechu a tým koniec koncov stráca zmysel 

svojej existencie. 

 Je smutné pozorovať všeobecný úpadok biblického vyučovania. Miesto doktrín, ktoré sú pre 

naozajstných kresťanov záväzné a nemenné, opakujú mnohí kazatelia populárnu mantru 

relativizmu dnešných dní, keď svojim ovečkám nahovárajú, že: "Ľudia poznajú kresťanov 

podľa lásky, ktorú im ukážeme, nie podľa doktrín, ktoré ľudí rozdeľujú.". To je však v 

priamom rozpore s tým, čo vyučoval náš Pán a Spasiteľ, Ježiš Kristus a všetci apoštoli, ktorí 



boli poverení, aby niesli neskreslené evanjelium k neveriacim ľuďom. Preto všetci apoštoli vo 

svojich listoch cirkvám zdôrazňovali, že sa majú držať učenia, ktoré od nich počuli, aby ich 

vieru nenapadli falošní učitelia a aby ich viera zostala pevná. A práve o tom bude náš dnešný 

program. Vypočujte si najskôr verše, ktoré nás budú dnešným zamyslením sprevádzať: 

2 Petrov 1:12-15  Preto nezanedbávam upomínať vás vždycky na to, hoci to aj viete a ste 

upevnení v prítomnej pravde. 13  A mám za spravedlivé, aby som vás, dokiaľ som v tomto 

stánku, povzbudzoval upomínaním 14  vediac, že odloženie môjho stánku je rýchle, jako 

mi to aj náš Pán Ježiš Kristus oznámil. 15  A budem sa aj po každé snažiť o to, aby ste po 

mojom odchode mali jako rozpomínať sa na to. 

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

Apoštol Peter zdôrazňuje, že veriaci musí byť pevne zakotvený v pravdách evanjelia. Kto 

pozná pravdu, ľahko ju odlíši od nepravdy. Tí, ktorých doktríny nezaujímajú, sú ľahkou 

obeťou falošného učenia. Nie je div, že veriaci tak často prijímajú názory a hodnoty, ktoré 

vyznáva svet. Ak zhrnieme Petrove slová, môžeme povedať, že odkaz budúcim generáciám 

znie takto: Nezáleží na tom v akej fáze vzťahu k Bohu sa človek nachádza, či je začiatočník 

alebo verí už mnoho rokov.  Každý potrebuje počúvať takých učiteľov, ktorí budú pripomínať 

základné pravdy o viere , aby nikto nezišiel z nastúpenej cesty. Peter opisuje štyri 

charakteristiky dobrých učiteľov. Ak máte na srdci zdravý rast cirkvi, môžu byť takéto rady 

užitočné. 

1. Dobrý učiteľ svojim žiakom najskôr pripomenie to, čo už poznajú. Apoštol Peter na 

sklonku svojej služby veriacim hovorí: Budem vám stále pripomínať to, čo už viete, 

budem vás prebúdzať napomínaním, kým budem v tomto tele; viem, že vás budem 

musieť skoro opustiť, ale do tej doby sa vynasnažím, aby ste nezabudli čo som vás už 

naučil a mohli si to pripomínať aj po mojom odchode. 

Iste ste si niekedy všimli, že Písmo často opakuje niektoré pravdy a príbehy. To čo sme 

spoznali na mnohých miestach v Starej zmluve sa objavuje aj v Novej zmluve. Proroci Starej 

zmluvy opakovane hovoria o Božej vernosti a zasľúbeniach jeho ľudu, že aj napriek ich 

hriechom a nevere ich Boh volá k sebe. Hovoria o Božom súde nad hriechom, o súde celých 

národov. Ježiš veľmi často ilustroval svoje učenie prostredníctvom podobenstiev. Preto je 

dôležité,  sa nielen učiť novým pravdám, ale pripomínať si aj to, čo už poznáme, aby sme 

vedeli správne reagovať na to, čo nás môže v každodennom živote stretnúť. 



2. Dobrý učiteľ kladie dôraz na dôležité pravdy kresťanského života. Apoštol Peter sa 

opakovane vracia k základom viery. Dobre vie, že bez pevných základov viery v Božie 

slovo, sa kresťanský život môže zatriasť v základoch. Aj dnes mnohé cirkvi hľadajú nové 

cesty, aby získali ľudskú pozornosť a na staré pravdy zabúdajú. Aby sa zapáčili ľuďom, 

prispôsobujú sa svetu. Mnohé prijali pozíciu, že nikto nemá právo súdiť iné duchovné 

smery, že sú si všetky náboženské vyznania rovné a že výučba bliblických doktrín 

veriacich iba rozdeľuje. Takéto učenie vieru veriacich neposilňuje, ale skôr zatemňuje. A v 

temnote sa môže ocitnúť každý, kto sa odvráti od svetla. Peter si bol vedomý nie len 

ľudských slabostí, ale aj svoje vlastné. Iste si všetci spomeniete, že aj Peter, ktorý si bol 

istý svojou vierou, sklamal. Pán Ježiš sám ho upozornil na to, že jeho viera nie je tak 

pevná, ako si myslí: 

Lukáš 22:34 „Hovorím ti, Petre, že nezaspieva dnes kohút prv, než tri razy zaprieš, že ma 

neznáš.“ 

Z tohto príkladu vidíme, že prílišná sebaistota a sebadôvera môže kohokoľvek sklamať. Preto 

je dôležité pripomínať si všetko čo sa týka kresťanského života. Boh nám dáva všetko, 

vrátane zasľúbenia večného života a my nesieme zodpovednosť za to, ako s poznaním a 

vierou nakladáme. 

3. Dobrí učitelia berú svoje poslanie vážne, pretože si uvedomujú, že život nie je len 

pominuteľný, ale aj krátky. Apoštol Peter bol už starší muž, ktorý vedel, že sa jeho život chýli 

ku koncu. Preto nám pripomína, aby sme nežili len pre tento svet a prítomnosť, ale aby sme 

si uvedomovali, že aj náš život skončí. Jeho slová o smrti nám majú čo povedať i dnes: 

A. Na tomto svete sme iba pútnikmi a naša pozornosť  by mala byť upretá na večnosť. 

Apoštol Peter opisuje svoju telesnosť ako dočasný stan alebo stánok. Či sa nám to páči alebo 

nie, každý z nás skôr alebo neskôr odloží svoj pozemský stan! To nie je dôvod k depresii, 

pretože k pozmeskej pominuteľnosti patrí aj dobrá novina o večnom živote: 

2 Korintským 4:16-17  Preto neustávame, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný 

sa obnovuje deň čo deň. 17  Lebo terajšie kratučké ľahké nášho súženia nám pôsobí 

prenesmierne veľkú večnú tiaž slávy, 

Aj keď naše telá podliehajú skaze, čaká nás večná sláva v nových a oslávených telách. Pre 

veriacich je pripravené trvalé bydlisko a nový domov v  nebesiach.  Aby sme došli bezpečne k 

cieľu, vezmime si slová apoštolov k srdcu: 



1 Tesalonickým 5:21-23  Všetko zkúšajte; dobré podržte. 22  Každého druhu zlého sa 

chráňte. 23  A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je 

zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. 

B. Pretože je život krátky, pestujte si biblický pohľad na smrť. Peter vedel, že zomrie, ale 

pomyslenie na smrť v ňom nevyvolávalo strach a zúfalstvo. Dokonca aj keď mu išlo o život, 

pokojne spal, kým ho neprebudil Hospodinov anjel. Peter vedel, že telesná smrť je koncom 

jednej existencie, samotné oddelenie duše od tela, a začiatok novej a večnej existencie. 

Pamätajme si, že naše skutočné "ja" nie je telo, ale to, čo v tele prebýva. V okamihu smrti 

odkladáme pozemské telo podobne ako keď opustíme dočasný príbytok: 

2 Korintským 5:8  Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vystehovať sa von z tela a 

bývať doma u Pána. 

Smrť je pre kresťana konečné vyslobodenie z otroctva hriešnej prirodzenosti a prechod do 

slávnej večnosti v prítomnosti nášho Pána. 

C. Pretože je život krátky, musíme čas, ktorý je  nám na zemi vymeraný,  venovať službe 

Bohu. Apoštol Peter v čase keď písal tento list bol už zrelý šesťdesiatnik. Napriek tomu 

neuvažoval o tom, že bude rybárčiť a konečne si trochu oddýchne od ľudí, ale hovorí, že „ 

mám za spravodlivé, aby som vás, dokiaľ som v tomto stánku, povzbudzoval upomínaním“. 

On je pre nás príkladom vytrvalosti svätých. Stárnuť pre Božiu slávu dokazuje najlepšie 

ostatným Božiu vernosť. Ak ste už dosiahli vek a takého štandardu, že už nemusíte pracovať, 

mali by ste sa pýtať Hospodina, ako môžete využiť zvyšné roky aktívne službou pre Božiu 

slávu. Ak ako kresťania lipnete na živote za každú cenu, nenesiete bohatú úrodu a táto 

pozemská existencia je všetko v čo dúfate, umenšujete Božiu slávu. 

3. Dobrý učiteľ svojich študentov povzdbudzuje a prebúdza, aby si zapamätali základné 

pravdy, ktoré ich povedú životom, aj keď s nimi už nebude. Ako sme sa už zmieňovali, 

Pán Ježiš varoval Petra vopred, že ho 3x pred ľuďmi zaprie. Petrov príklad varuje aj nás. 

Pán Ježiš vyzýval apoštolov v Getsemanskej záhrade slovami: 

Matúš 26:41   Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia!  

Cez všetky výzvy, naliehania a varovania vidíme, že telesnosť premáha duchovnosť. V mene 

nášho Pána a Spasiteľa vyzývam aj ja vás, milé poslucháči, aby ste boli pripravení prebudiť a 

povzbudzovať spiace srdcia svojich blížnych! Neste Božie slovo tak, aby po vás zostal odkaz a 

svedectvá vernej a užitočnej služby. Každý môže zanechať taký odkaz viery, že aj nasledujúce 



generácie budú priťahované príkladom vernosti k nášmu Pánovi a Spasiteľovi, Ježišovi 

Kristovi. 

 Aby sme si vzali príklad od apoštola Petra, chcel by som vás povzbudiť k nasledujúcemu: 

(1) Čítajte si Bibliu pravidelne. 

(2) Skúste si určité pasáže zapamätať a učte sa verše naspamäť. 

(3) Pravidelne využívajte najrôznejšie vyučovacie metódy. 

(4) Čítajte knihy, ktoré vám pomôžu lepšie spoznať svojho Pána a Spasiteľa. 

Viem, že vám teraz nehovorím nič nové, len opakujem a pripomínam, to čo iste všetci 

viete.  

Nech nám na tejto ceste Boh všetkým pomáha. 

 

 


