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36.SMUTNÝ ŠTUDIJNÝ PORTRÉT                                              

 

Vitajte, milí poslucháči pri ďalšom pokračovaní spoločných úvah nad božím slovom. 

Dnešnej úvahe sme dali názov SMUTNÝ PORTRÉT NAŠICH DNÍ.      

Keby apoštol Peter poskytol dnešný text k publikovaniu jednému z najrozšírenejších 

kresťanských časopisov pod týmto názvom, asi by nemal šancu na zverejnenie. 

Hodnotenie článku a jeho zamietnutie redakčnou radou by bolo zdôvodnené tým, že 

jeho forma je príliš tvrdá, obsah negatívny, príliš kritický voči ostatným a kladie 

nedostatočný dôraz na Božiu milosť. Potom by nasledovalo odporúčanie autorovi, aby 

zmenil tón a bol k čitateľom láskavejší a miernejší! V dnešných cirkvách totiž prevláda 

všeobecný názor, že ostatní poznajú kresťanov najlepšie podľa preukazovanej lásky a 

nie podľa učenia doktrín a napomínania. V dôsledku nevyváženosti učenia vládne 

predstava, že láska a biblické napomínanie stoja proti sebe. Ak to teda záleží na nás, 

mali by sme si zvoliť lásku a nezaoberať sa nárokmi doktrín na veriacich. Pozrime sa 

dnes, čo hovorí apoštol Peter o stave cirkvi a aké nebezpečné je falošné učenie: 

 

•list apoštola Petra 2:10-22 :… najmä tých, ktorí v špinavej žiadosti idú za telom a 

opovrhujú panstvom. Samoľúbi odvážlivci, ktorí sa netrasú, aby sa nerúhali slávam, 

11  kde predsa anjeli, ktorí sú väčší v sile a moci, nenesú proti nim u Pána rúhavého 

súdu. 12  Ale títo ako nemé a nerozumné zvieratá prírodné, zrodené nato, aby boly 

jaté a zkazené, tým veciam, ktorým nerozumejú, sa rúhajúc v tej svojej zkazenosti 

budú zkazení 13  a tak si odnesú odplatu neprávosti, ktorí považujú za rozkoš hýriť 

vodne, oni, špinavé škvrny a mrzkosti, hýriaci vo svojich zvodných bludoch hostiac 

sa s vami, 14  ktorí majú oči plné cudzoložstva a nenasýtne hriechu, ktorí vábia 

neupevnené duše a majú srdce vycvičené v lakomstve, prekliate deti, 15  ktorí 

opustiac priamu cestu zablúdili a sledovali cestu Baláma, syna Bozorovho, ktorý si 

zamiloval mzdu neprávosti. 16  Ale dostal pokarhanie za svoj bezbožný skutok: 

jarmu podrobený osol nemý prehovoril ľudským hlasom a prekazil nerozum proroka. 

17  Sú to bezvodné pramene, chmáry, hnané víchrom, ktorým je zachovaná mrákava 

tmy na večnosť. 18  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 
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im sľubujú slobodu, oni, ktorí sú sami otrokmi zkazy. Lebo kým je ktosi premožený, 

tomu je i rabom. 20  Lebo ak poznaním Pána a Spasiteľa Ježiša Krista boli unikli 

poškvrnám sveta a boli nimi zase sa zapletúc premožení, tak sú im posledné veci 

horšie ako prvé. 21  Lebo by im bolo lepšie bývalo nepoznať cestu spravedlivosti ako 

poznavším odvrátiť sa od vydaného im svätého prikázania. 22  Prihodilo sa im, čo 

hovorí pravdivé príslovie: Pes sa navrátil k svojmu vlastnému vývratku a umytá sviňa 

pováľať sa v blate. 

-----------  

Pretože tolerancia je najvyššia cnosť dnešnej doby a svetské myslenie preniká aj do 

radov veriacich, cirkevné vedenie a staršovstvo len málokedy niekoho karhá. Vystupujú 

však rázne proti všetkému, čo sa týka kritiky, posudzovania, alebo hodnotenia vedenia a 

života cirkvi. A tak sa náboženské prostredie prispôsobuje morálne uvoľnenej 

spoločnosti a používa Božiu milosť ako denný prídel voľnosti k odpusteniu 

hriechov. Mylne sa domnievajú, že Boh udeľuje milosť podobne ako zhovievavý rodič, 

ktorému priestupky ich detí až tak veľmi nevadia. Sám som bol veľakrát počas rokov 

kazateľskej služby kritizovaný za to, že nechápem správne funkciu Božej milosti, 

pretože učím, že neoddeliteľnou súčasťou spasenia je posvätený život úplne podriadený 

Bohu. 

V liste apoštola Pavla Titovi v 2. kapitole vo veršoch 11 a 12 je napísané, že kto je 

spasený, zriekne sa bezbožnosti a svetských vášní, žije rozumne, spravodlivo a zbožne 

v tomto veku. Písmo hovorí o tých, ktorí sa dopúšťajú hriechov a nečinia dobro, že sú to 

diablove deti, ktoré konajú proti Božiemu zákonu (1 Jn 3:4-10). Hriešny životný štýl 

svedčí o tom, že dotyčný v skutočnosti spasený nie je. 

 

 Podobne zhubné je aj učenie, že Boh nás miluje takých, akí sme a že k spáse stačí 

obyčajná viera. Takýto postoj môže viesť k záveru, že v Kristovi máme slobodu a preto 

nemusíme bojovať s vlastnou telesnosťou, čo vedie k ďaleko vyššej miere tolerancie 

voči hriechom. Súčasná cirkevná náboženská kultúra kladie dôraz na to, aby sme 

nikoho nekritizovali za to, ako sa správa a čo vyučuje. Ale skutoční veriaci zostávajú 

presvedčení, že každý verš napomenutia a varovania je súčasťou Bohom inšpirovaného 

Slova k nášmu úžitku: 
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2 Timoteovi 3:16-17  Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, 

karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, 17  aby bol človek Boží 

dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. 

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

Správne pochopenie doktrín základov viery je neoddeliteľnou súčasťou spasenia. Božie 

slovo napomína aj nás, aby sme venovali pozornosť charakteristikám falošných učiteľov 

a aby sme ich bezhlavo nenasledovali v ich hriešnom počínaní. Pozrime sa na niektoré 

charakteristiky falošného učenia a na dôsledky zanedbávania osobnej zodpovednosti za 

to, koho počúvame: 

1. Falošní učitelia sú plní arogancie a neposlušnosti. Ako sme počuli na začiatku 

tejto série zamyslení,falošní učitelia pohŕdajú každou autoritou. Trúfalí falošní učitelia sa 

dokonca tvária, že sú mocnejší ako Satan a démoni. Majte sa teda na pozore pred tými, 

ktorí bez bázne vyhlasujú, že Satana pošliapu, alebo že majú moc zviazať teritoriálnych 

démonov. Vôbec si neuvedomujú s akými mocnosťami temnoty sa zahrávajú! Diabol nie 

je v žiadnom prípade taký mocný ako Boh, alebo svätí anjeli, ale má neobyčajnú moc a 

autoritu v prítomnej dobe nášho padlého sveta. Veriaci sa nemusia diabla báť, ale mali 

by mať patričný odstup a so silami zla a s mocou diabla si nezahrávať! 

 

  2. Falošní učitelia sú nenásytní a chamtiví. Aj keď sa chvália svojimi duchovnými 

darmi, poznaním a znalosťami, apoštol Peter ich prirovnáva k nerozumným zvieratám, 

ktoré sa riadia iba svojimi inštinktami a pocitmi a nežijú podľa Božej pravdy. Všetci 

vieme, ako sú posunuté hranice sexuálneho správania sa aj v cirkvi. Smilstvo, nevera, 

rozpad rodiny sú najčastejšou príčinou mnohých ďalších hriechov a rozvratov.  Apoštol 

Peter poukazuje na ich morálnu zvrátenosť. Hovorí, že "majú oči plné cudzoložstva a 

nenásytné hriechu, ..." (14) 

   Falošní učitelia sa oddávajú nielen hriešnym chúťkam, ale: ...“ majú srdce vycvičené v 

lakomstve...“  

 

  3. Falošní učitelia sú plní prázdnych slov a márnych sľubov. Apoštol Peter o nich 

hovorí (2:17-19): 
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2 list apoštola Petra, verše 17-19 : Sú to bezvodné pramene, chmáry, hnané 

víchrom, ktorým je zachovaná mrákava tmy na večnosť.18  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 učitelia sa vyznačujú výrečnosťou a presvedčivosťou - presne reagujú na to, čo 

chce hriešny človek počuť. V každom falošnom učení nájdeme totiž vedľa seba zrnká 

pravdy a očividne falošné tvrdenia. Namiesto toho, aby volali ľudí k pokániu, svätosti a 

láske k Bohu, podhodnocujú ich zmyselnosť a chamtivosť. Majme sa preto na pozore 

pred každým ich slovom.  

 

   4. Falošní učitelia sú na tom horšie ako tí, ktorí nikdy nespoznali cestu  

spravodlivosti. Apoštol Peter používa tvrdé, ale pravdivá slová: 

20-22  Lebo ak poznaním Pána a Spasiteľa Ježiša Krista boli unikli poškvrnám sveta 

a boli nimi zase sa zapletúc premožení, tak sú im posledné veci horšie ako prvé. 21 

 Lebo by im bolo lepšie bývalo nepoznať cestu spravedlivosti ako poznavším odvrátiť 

sa od vydaného im svätého prikázania. 22  Prihodilo sa im, čo hovorí pravdivé 

príslovie: Pes sa navrátil k svojmu vlastnému vývratku a umytá sviňa pováľať sa v 

blate. 

 

Môžeme sa spýtať, koho sa tieto slová vlastne týkajú? Sú určené len falošným učiteľom, 

alebo aj tým, ktorí falošných učiteľov počúvajú a nasledujú ich? Naznačuje tým Peter, že 

veriaci môže stratiť spasenie? Namiesto toho, aby sme sa pýtali, či veriaci môže stratiť 

spasenie, mali by sme sa pýtať,ako sa v životoch veriacich prejavuje ozajstná 

spásonosná viera? Pravá spásonosná viera sa prejavuje zbožnosťou a poslušnosťou 

Pánovi Ježišovi Kristovi. Ten, koho Boh k spaseniu povolá, tomu dá nové srdce. Vloží 

do neho nový život a všetky jeho túžby a priania sa nielen zmenia, ale úplne podriadia 

vedeniu Svätého Ducha, ktorý v nás prebýva. Spasený človek začne Boha nadovšetko 

milovať. Má túžbu po hlbšom poznaní Jeho slova. Nenávidí hriech a bojuje s ním. Ak nič 

z toho, čo sme vymenovali nie je vo vašom srdci prítomné, mali by ste sa uistiť, či ste 



 5 

vlastníctvom Pána Ježiša Krista, alebo zostávate ďalej otrokmi hriechu. 

–––––––––    

Apoštol Peter upozorňuje na skutočnosť, že v každej cirkvi môžu byť takí ľudia, ktorí 

síce ako veriaci vyzerajú a nejakú dobu sa ako takí aj prejavujú, ale keďže k skutočnej 

premene u nich nedošlo, hriech nad nimi víťazí a z obecenstva odchádzajú a vracajú sa 

späť do sveta. Ježišove podobenstvo o rozsievačovi názorne opisuje ako ľudia reagujú 

na vypočutie Božieho slova: 

Matúš 13:3-8  A hovoril im mnoho v podobenstvách a vravel: Hľa, vyšiel rozsievač, 

aby rozsieval. 4  A keď rozsieval, niektoré zrnká padly vedľa cesty, a prišli vtáci a 

sozobali ich. 5  A iné padly na skalnaté miesta, kde nemaly mnoho zeme, a hneď 

vzišly, pretože nemaly hlbokosti zeme; 6  ale keď vyšlo slnce, vyhorely a preto, že 

nemaly koreňa, vyschly. 7  A iné padly do tŕnia, a tŕnie vzrástlo a udusilo ich. 8  A 

zase iné padly na dobrú zem a vydaly užitok, 

 

Naozajstná spásonosná viera sa prejavuje predovšetkým rastom, vernosťou a 

vytrvalosťou. To neznamená, že kresťan nikdy nehreší. Niekedy sa nestačíme čudovať 

akých hrozných činov sa veriaci človek môže dopustiť. Ale ak sa niečo také stane, 

prejaví nad tým hlbokú ľútosť a vráti sa späť na cestu spravodlivosti. Kým nepraví 

veriaci, podobne ako falošní učitelia, ďalej zostávajú otrokmi svojej hriešnej 

prirodzenosti. Sú čistí len na povrchu, ale ich vnútorná prirodzenosť nikdy čistá nebola. 

Hriešnik sa koniec koncov vždy vráti tam, odkiaľ prišiel. O takých platí, že nemilujú 

Boha, ani spravodlivosť Božieho slova, pretože neboli nikdy znovuzrodení. Našou 

modlitbou je, aby sa každý poslucháč zamyslel nad týmto varovaním. Vaša večnosť 

musí stáť na pravde evanjelia, nie na pekných slovách falošných učiteľov. 


