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Milí poslucháči, iste ste niekedy počuli rozhovor o viere v Boha, keď kresťan povedal, "bol to 

Pán Ježiš Kristus, kto zmenil môj život". Ďalší z účastníkov na to reagoval slovami, "to je 

skvelé, že ti viera pomáha, ale ja mám bližšie k prírode", alebo reaguje slovami: "ja mám 

skvelú skúsenosť s meditáciou, teraz som oveľa vyrovnanejší a šťastnejší človek". Z toho 

vidíme, že každý z nich je presvedčený, že pre seba našiel to najlepšie.  Ako však vieme, že 

kresťanská viera nie je založená taktiež  len na subjektívnych skúsenostiach? Nie je akákoľvek 

viera nakoniec len prejavom ľudskej slabosti a bezradnosti? 

Stačí preskúmať otázky, ktoré sa týkajú hriechu a ako sa s ním vysporiadame. Kresťanstvo 

hovorí o odpustení hriechov a zmierení s Bohom, spasení a nádeji večného života v Božej 

prítomnosti. Ako uvidíme, okrem kresťanstva, žiaden iný duchovný smer nič podobné 

nepozná. Preto zástupnú obeť a smrť Pána Ježiša na kríži, ktorá zmieruje hriešnikov s Bohom, 

neuznávajú. Apoštol Peter považuje všetky iné  učenia za vymyslené bájky a práve o tomto 

rozdiele bude dnešný program: 

 

2 Petrov 1:16-18  Lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bájkami, keď sme vám 

oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale ako takí, ktorí sme boli očitými 

svedkami jeho veličenstva. Lebo dostanúc od Boha Otca česť a slávu, keď sniesla na neho 

velebná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. -18  A 

ten hlas, ktorý sa sniesol s neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svätom vrchu.  

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

Petrovo tvrdenie o jedinečnosti kresťanstva môžeme vo svojej podstate rozdeliť na dve 

časti. Tou prvou je svedectvo apoštolov o Kristovi a druhou je písomný záznam proroctiev 

Starého zákona. Obe časti sa navzájom harmonicky dopĺňajú. Apoštol Peter varuje pred 

falošným učením, ktoré začalo prenikať do cirkvi. Píše o posmievačoch, ktorí budú 

pochybovať predovšetkým o tom, že sa Pán Ježiš Kristus vráti na zem v tele. Budú hovoriť 

takto: 

2 Petrov 3:4  „Kde je to zasľúbenie o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia, všetko 

tak trvá, od počiatku stvorenia.“ 

 



Začnime tým, že základom našej viery je svedectvo apoštolov, ktorí svojím životom dokázali, 

že sú hodnovernými svedkami. Svedectvo jedného človeka je vždy menej vierohodné, ako 

svedectvo potvrdené viacerými svedkami. 

1. Všetci apoštolovia výslovne popierajú, že by si čokoľvek o Kristovi vymysleli. Nielen v 

minulosti, ale aj dnes máme  náboženských šarlatánov, ktorí svojimi výmyslami a ku svojmu 

prospechu zneužívajú dôverčivosť ľudí. Najrôznejšie bájky a povesti môžu obsahovať 

morálnu lekciu a ponaučenia, ale tie nepovažujeme za vierohodné svedectvo. Od podobných 

ponaučení sa apoštoli dištancujú. Napríklad apoštol Pavol, keď odovzdáva pokyny Timoteovi, 

hovorí: 

1 Timoteovi 1:3-7  Jako som ťa prosil, keď som išiel do Macedonie, žeby si zostal v Efeze, 

aby si prikázal niektorým, aby neučili iného učenia 4  ani nedbali na bájky a na rodopravy, 

nemajúce konca - kraja, ktoré poskytujú skôr škriepky než správu Božiu vo viere.  5  Ale 

cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej viery, 6 

 od čoho niektorí sťa od cieľa zablúdili a uchýlili sa k márnosloviu Chceli by byť učiteli 

Zákona, pritom ale vôbec nechápu, čo hovoria, ani na čom trvajú.  

Apoštol Pavol Timotea povzbudzuje, aby sa držal zdravého učenia: 

1 Timoteovi 4:6-9  Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Ježiša 

Krista, kŕmeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si doteraz nasledoval. 7  Ale 

obecné a babské bájky odmietni a cvič sa v pobožnosti. 8  Lebo telesné cvičenie je na málo 

čo užitočné, ale pobožnosť je na všetko užitočná majúc zasľúbenie terajšieho i budúceho 

života. 9  Verné je to slovo a hodno každého prijatia. 

Na inom mieste apoštol Pavol hovorí Títovi: 

 

Titovi 1:13-2:1  To svedoctvo je pravdivé. A pre tú príčinu ich prísne tresci, aby boli zdraví 

vo viere 14  a nedbali na židovské bájky a na prikázania ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy. 

15  Všetko je čisté čistým, ale poškvrneným a neverným nie je nič čisté, ale poškvrnená je 

aj ich myseľ aj ich svedomie. 16  Vyznávajú, že znajú Boha, a skutkami ho zapierajú 

ohavní súc a neposlušní, k niktorému dobrému skutku nedokázaní.  

Dobre vieme, že to, čo odporuje zdravému učeniu, nie je viera, ale povera. Povera, ktorá 

vychádza z prikrášľovania a prekrúcania Starej zmluvy, ktorá im bola zverená. Preto apoštoli 

pripomínajú pravdy, ktoré sú pre veriacich nemenné, záväzné a varujú veriacich všetkých 

čias: 



 

2 Timoteovi 4:3-5  Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných 

žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši, 4  a odvrátia uši od pravdy a 

obrátia sa k bájkam. 5  Ale ty buď triezvy vo všetkom trp, čo prijde zlé, konaj dielo 

evanjelistu, vykonaj svoju službu. 

Dobrý  učitel  vždy stavia do protikladu pravdu a ľudské výmysly a báje. Pravda o Ježišovi 

zjavená skrze očitých svedectiev a historické fakty nie sú výsledkom ľudského fantazírovania, 

ale sú súčasťou zjaveného Božieho tajomstva 

2. Apoštolské svedectvo poukazuje výlučne na slávu Ježiša Krista, na Jeho synovstvo a 

rovnosť s Bohom. Apoštoli a očití svedkovia boli udivení, pretože nechápali význam  toho, čo 

sa pred ich zrakmi odohralo: 

 

Lukáš 9:43-45  A všetci žasli nad veličenstvom Božím. A keď sa všetci divili všetkému 

tomu, čo činil, povedal svojim učeníkom: 44  Vy si zapamätajte tieto slová, lebo Syn 

človeka bude vydaný do rúk ľudí. 45  Ale oni nerozumeli tomu slovu, a bolo zakryté pred 

nimi, aby ho nepochopili, a báli sa ho opýtať na to slovo. 

 

Očití svedkovia počuli na vlastné uši hlas z neba, ktorý ich uisťoval o Ježišovom synovstve: 

 

2 Petrov 1:17-18  Lebo dostanúc od Boha Otca česť a slávu, keď sniesla na neho velebná 

sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. 18  A ten hlas, 

ktorý sa sniesol s neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svätom vrchu. 

Učeníci nechápali všetko dianie, ktoré na jednej strane hovorilo o vznešenosti Božieho syna a 

na druhej strane ich nábádalo prijať skutočnosť, že sa blíži hrozný koniec. Sám Ježiš hovoril o 

svojej smrti a spôsobe akým zomrie: 

     Matouš 16:21-23  Odvtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do 

Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý 

a na tretí deň vstať z mŕtvych. 22  Vtedy si ho pojal Peter a začal mu dohovárať hovoriac: 

Milosrdne sebe, Pane; to sa ti nikdy nestane! 23  Ale on sa obrátil a povedal Petrovi: Idi za 

mnou, satane; pohoršením si mi, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. 

 



Niet  divu, že učeníci boli zmätení. Učeníci nechápali, že Ježišova blížiaca sa smrť na kríži 

nevylučuje Jeho budúce panovanie v moci a sláve. Tým, že prijal podobu ľudského tela skrze 

narodenie z panny, sa stal plne človekom, aby dobrovoľne odložil svoju slávu a majestát a 

vzal na seba úlohu služobníka: 

Filipským 2:6-8 …smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, 6  ktorý súc v podobe 

Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, 7  ale sám seba zmaril prijmúc podobu 

sluhu a stal sa podobný ľuďom 8  a súc v spôsobe najdený jako človek ponížil sa stanúc sa 

poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. 

Apoštolské svedectvo sa týka jedinečnosti Božieho Syna, ktorý len dočasne odložil svoje 

božstvo a slávu, aby poukázal na neoddeliteľnosť Božej trojice od večnosti. A nielen to: 

3. Apoštolské svedectvo o Kristovi potvrdzuje, že príde znova v sláve. Nikto z apoštolov si 

druhý príchod nevymyslel. Ich zážitok na vrchu premenenia bol prorockým vhľadom do 

budúcich udalostí. Prvý príchod Pána Ježiša Krista sprevádzali zázraky, ukrižovania a 

vzkriesenia. Apoštol Peter hovorí o druhom príchode v sláve a moci, ako aj o mieste nového 

domova pre všetkých spasených: 

Jan 14:3  pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, 

prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. 

Je to nové miesto, miesto večného života v Božej prítomnosti.  Anjelov hlas potvrdil očitým 

svedkom Ježišovho nanebovzatie: 

Skutky apoštolské 1:11   Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, 

ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba. 

Pretože Ježiš na nebo vystúpil viditeľne a v oslávenom  tele, vráti sa viditeľne. Aj keď sa 

kresťania v jednotlivých výkladoch  o druhom príchode líšia,  všetci ktorí veria Písmu, súhlasia 

s tým, že Pán Ježiš Kristus sa viditeľne vráti, aby odsúdil hriešnych k večnej záhube. Spasení, 

ktorí očakávajú jeho druhý príchod dostanú nové tela a budú na veky so svojím Pánom a 

Spasiteľom: 

Židům 9:28  tak i Kristus, raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na 

kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú, na spasenie. 

Všetci, ktorí spoznali Božie milosrdenstvo skrze Synovu obeť za ich hriechy, očakávajú s 

radostnou nádejou Kristov druhý príchod. Aby sme na túto skutočnosť nezabudli, máme si 

neustále pripomínať, že Nová zmluva platí a doba Božieho milosrdenstva trvá: 

 



Titovi 2:11-15  Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, 12  ktorá nás 

vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a 

spravedlive a pobožne žili na tomto svete 13  očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod 

slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, 14  ktorý dal sám seba za nás, aby si 

nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov. 15 

 To hovor a napomínaj a karhaj s celým právom rozkazovať. Nech nikto tebou nepohŕda. 

Ten, kto popiera druhý príchod Krista alebo ho považuje len za zbožné želanie náboženských 

blúznivcov, sám seba vylučuje z radov tých, pre ktorých je pripravený nový domov v 

nebesiach. Druhý príchod Pána Ježiša Krista nie len okrajová téma  Novej  zmluvy. Veriaci a 

vykúpení ľudia majú radostne a s dôverou očakávať, že sa Pán Ježiš Kristus vráti. Patríte 

medzi nich aj vy, milí poslucháči? 

 



 


