
40.    SNAHA VYTRVAŤ AŽ DO KONCA  

 

Vitajte, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní našich spoločných úvah nad  Božím Slovom. 

Ako už vieme z predchádzajúcich zamyslení, apoštol Peter bol starostlivý pastier svojich 

ovečiek a veľmi si prial, aby všetci vytrvali až do konca. Blížime sa ku koncu jeho listu a znovu 

vidíme, že svojich milovaných bratov vo viere povzbudzuje a napomína, aby sa mali na 

pozore pred falošnými učiteľmi a aby si zachovali čistú a nepoškvrnenú vieru, pretože 

Hospodin bude súdiť všetku bezbožnosť a hriech. Vypočujme si,čo nám odkazuzuje: 

2 Petrov 3:14-16  Preto, milovaní, keď to očakávate, snažte sa, aby ste mu boli najdení 

nepoškvrnení a bezvadní v pokoji. 15  A zhovievavosť nášho Pána považujte za spasenie, 

ako vám aj náš milovaný brat Pavel písal podľa jemu danej múdrosti, 16  jako aj vo 

všetkých listoch, keď v nich hovorí o tomto, v ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné veci, 

ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú ako aj ostatné písma na svoje vlastné zatratenie. 

Apoštol Peter nechcel, aby jeho stádočko bolo ohrozené alebo dokonca strhnuté do záhuby 

skrze bludy a záludnosti falošných učiteľov. Preto ich vyzýva, aby boli ostražití a húževnatí 

v konaní dobra. Táto príčinlivosť a vytrvalosť by mala byť založená na štyroch princípoch: 

(1)na  nádeji, že sa Pán Ježiš vráti ako sudca; (2) na svätosti veriacich, ktorá je nevyhnutná 

pre čisté svedomie; (3) na osobnom prehlbovaní súcitu so stratenými a (4) na nutnosti učiť sa 

kde a ako čerpať pomoc a inšpiráciu skrze Písmo . 

1. Aby sme vytrvali vo viere s plným nasadením, je potrebné žiť s vedomím, že Pán Ježiš 

Kristus môže prísť kedykoľvek. Apoštol Peter opakuje slovesá "dychtivo vyhliadajte a 

očakávajte onen zasľúbený deň a nový domov, kde bude prebývať spravodlivosť“. Apoštol 

Peter predpokladá, že jeho milovaní bratia tomuto zasľúbeniu veria a druhý príchod 

netrpezlivo očakávajú. Rovnaká nádej má motivovať každého kresťana, aby neupínal všetkú 

pozornosť len na pozemský život a každodenné starosti, ale aby žil s perspektívou večného 

života. Ten, kto žije vedome v Božej prítomnosti, bude hospodáriť so všetkými darmi a 

požehnaním inak, než ten, kto žije len sám pre seba a nemyslí na nič iného, než na 

uspokojovanie vlastných potrieb. 

 

 Majme na pamäti, že každý z nás má na svojom konte mnohé hriechy, ktoré sú veriacim 

odpustené skrze Pána Ježiša Krista, nášho Prímluvcu a  Tešiteľa. Predstava, čo čaká tých, 

ktorí pokánie nerobili a s Božím súdom nepočítajú, nás má učiť trpezlivosti, súcitu a ako byť 



mierotvorcami  a odpúšťať ľuďom okolo nás. Určite by sme potom mali menej problémov v 

manželstve, nedorozumenia v rodinách, v zamestnaní a vo vzťahoch k celému okoliu. To 

všetko si vyžaduje sebazaprenie a príčinlivosť: 

2. Aby sme vytrvali, je potrebné dbať o svätosť a zachovanie čistého svedomia. Príťažlivosť 

sveta a túžby nášho tela sú tak silné, že ak neuplatníte sebazaprenie a veľkú námahu, aby 

sme odolali zvodom a nástrahám, budeme zasiahnutí a unášaní so svetom. Keď nebudeme 

mať pred Bohom čisté svedomie, budeme sa skrývať ako Adam v raji. Bez čistého svedomia 

nemôžeme mať ani pokoj v duši. Pokoj v duši nebude mať ani ten, kto zanedbáva dobré 

vzťahy s ostatnými.  

 

Všetci vieme, že hriech máme Bohu vyznať a tam, kde sme sa previnili, máme požiadať o 

odpustenie. Neprehliadajte vlastné priestupky a neprávosti voči ostatným. Nemali by sme 

ignorovať žiadny hriech, ani tolerovať skryté myšlienky, z ktorých sme nerobili pokánie. Keď 

apoštol Peter hovorí, aby sme boli "nepoškvrnení a bez úhony", nehovorí, že budeme v 

každodennom živote dokonalí, ale namiesto hýrenia a rozmarov máme žiť svätý život. 

Apoštol Pavol hovorí: 

list Rímskym 12:18-21  Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými 

ľuďmi. 19  Nie sami sa pomstiac, milovaní, ale dajte miesto hnevu (Božiemu), lebo je 

napísané: Mne pomsta; ja odplatím, hovorí Pán. 20  A tak keď je hladný tvoj nepriateľ, 

nakŕm ho; keď je smädný, napoj ho;… 21  Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj 

dobrým zlé. 

Často sa stretávam s kresťanmi, ktorí v sebe nosia a živia horkosť, súperivosť a hnev voči 

ostatným. Ak sa takéto  neprístojnosti dejú medzi rodinnými príslušníkmi, alebo medzi 

veriacimi, nemalo by to tak byť. Viete si predstaviť, ako by sme sa hanbili, keby do takejto 

situácie vstúpil Pán Ježiš ? Preto sa usilujte o pokoj so všetkými, aby ste vo zbožnosti vytrvali 

a udržujte si svätosť, ktorú potrebujete pre čisté svedomie. 

3. Snažme sa vytrvať až do konca a učme sa pestovať vo svojom srdci súcit pre stratených. 

Chopme sa príležitosti svedčiť o ohavnosti hriechu, možnosti spasenia, odpustenia a 

vzájomnej láske. Nemyslime len sami na seba a problémy, ktoré nás trápia a sužujú. Aj 

utrpenie, ktorým veriaci prechádzajú, je v porovnaní s večným trestom neveriacich 

neporovnateľné. Kto si uvedomí, ako trpezlivý bol Boh s nami, bude trpezlivejší aj k 

ostatným. Ukážme  ochotu slúžiť  nespaseným, ako hovorí apoštol Pavol: 



2 Timoteovi 2:10  Preto nesiem všetko trpezlivo pre vyvolených, aby aj oni došli spasenia, 

ktoré je v Kristu Ježišovi, s večnou slávou. 

Akékoľvek nepohodlie a obeť, ktorú musíme v živote vytrpieť určite  bude určite vyvážené 

tým, čo nás čaká v novom nebeskom domove. Majme na pamäti, že sebazaprenie a 

akákoľvek obeť, ktorá prinesie požehnanie druhým ľuďom je privilégium božích detí. Takéto 

uspokojenie dáva  nádej , že sa blížime ku slávnemu cieľu. Boh našu vernosť, obete a námahu 

určite  odmení .  

4. Snaha o vytrvalosť je posilňovaná skrze správne pochopenie a aplikáciu učenia Písma. 

Apoštol Peter i Pavol nám pripomínajú, že niektoré miesta v Písme sú pre človeka ťažko 

pochopiteľné a upozorňujú na nebezpečenstvo, že "nevedomí a nestáli ľudia k vlastnej 

záhube prekrúcajú  Písma". Obaja apoštoli vo svojich listoch, ktoré kolovali medzi 

jednotlivými zbormi, povzbudzujú veriacich, aby si zachovali svätosť a varovali pred 

pôsobením falošných učiteľov: 

1 Tesalonickým 3:13  … aby upevnil vaše srdcia bezúhonné v svätosti pred naším Bohom 

a Otcom v čas príchodu nášho Pána Ježiša Krista so všetkými jeho svätými. 

list Rímskym  6:1-2  Nuž čo tedy povieme? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila 

milosť? 2  Nech sa nestane! Lebo veď ktorí sme zomreli hriechu - jako budeme ešte žiť v 

ňom?! 

To, čo je v Biblii napísané nie je zbierka literárnych diel múdrych ľudí, ale inšpirované Božie 

slová, ktoré boli zapísané  pre naše poučenie. Keď  veríme, že Božie Slovo je inšpirované, 

nemáme slobodu s ním nakladať podľa toho, ako nám jednotlivé pasáže vyhovujú. 

Nemôžeme si niektoré verše obľúbiť a druhe ignorovať len preto, že na človeka kladú veľké a 

nesplniteľné nároky. Ak nás Písmo usvedčí z omylu a nevedomosti, a my tomu nevenujeme 

pozornosť, môžeme sa dopúšťať hriechu a v horšom prípade takýto postoj odhaľuje neveru. 

Aj keď sa nám niečo nepáči, musíme prekonať sami seba a podriadiť sa autorite Božieho 

slova. Nikto z ľudí nemá  autoritu vynášať súdy nad Božím slovom. Práve naopak. Písmo 

vynáša súd nad nami! Buď Božie slovo a spôsob zjavenej informácie príjmeme, alebo 

budeme nasledovať vlastnú, ľudskú múdrosť, ktorá z Boha nie je. 

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

B. Je ľahké zneužiť Písmo na ospravedlnenie hriechov. Stačí napríklad máličko zdôrazniť 

verše, ktoré hovoria o tom, že "Boh pripisuje ľuďom spravodlivosť bez skutkov" a 

môžeme nadobudnúť dojem, že človek môže veselo hrešiť ďalej.  



Všetci, ktorí zamlčujú, alebo podceňujú Božie nároky na svätosť veriacich prehliadajú 

skutočnosť, že znovuzrodený človek dostal nové srdce a preto v Kristovi umiera hriechu. 

Zamlčujú dôležitú podmienku spasenia, ktorá hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva. Mnohí 

nábožensky založení ľudia si myslia, že Boh je natoľko veľkorysý, že hriešnikov žiaden súd 

nečaká a že všetko pre všetkých nakoniec dobre dopadne. Ak budete čítať Písmo, proste 

Ducha Svätého, aby sa dotkol vášho srdca takým spôsobom, aby vám ukázal každý hriech, od 

ktorého sa máte odvrátiť. 

C. Správne chápanie a používanie Písma povedie  k prehĺbeniu lásky k ostatným. Aby sme 

to dokázali, musíme sa učiť a čerpať múdrosť z Božieho slova. Namiesto toho, aby sme 

skrývali v srdci trpkosť, rozčarovanie a žiarlivosť, vyznávajme svoje hriechy a učme sa byť 

láskavejší, trpezlivejší a obetavejší. 

D. Skúmajte, či používate Písmo správne, kedykoľvek narazíte na ťažké pasáže, obzvlášť 

tie, ktoré človeka usvedčujú z nejakej neprávosti. V Písme je veľa miest, ktoré  sú obtiažne 

pre pochopenie a preto ich musíme harmonizovať s ostatnými textami. To, čo sa týka 

spasenia je celkom jasné, ale mnohé pasáže, obzvlášť tie, ktoré sa týkajú vecí budúcich, si 

rôzne denominácie a jednotliví veriaci vysvetľujú rozdielne. Musíme  uznať, že niektoré 

biblické princípy nejdú ruka v ruke s ľudskou logikou. 

Kto z nás dokáže napríklad logicky vysvetliť Božiu trojjedinosť, alebo ľudskú a božskú 

podstatu Pána Ježiša Krista? Logikou nerozriešime dilemu, ako je to možné, že zvrchovaný 

Boh, ktorý je všemohúci a všetko pôsobí, nie je autorom hriechu. Logicky nevysvetlíme, že aj 

keď sme pod mocou zvrchovaného Boha, nesieme zodpovednosť za hriechy a všetky zlé 

rozhodnutia. Medzi Božím slovom a našou logikou vládne neustále napätie. Preto niektorým 

veciam počas pozemského života na zemi neporozumieme nikdy. Všetko nám bude jasné až 

na večnosti. 

E. Správna alebo nesprávna interpretácia Písma môže byť hranicou medzi nebom a 

peklom. Nesprávna interpretácia môže viesť človeka do záhuby. Niekedy sa totiž stáva, že 

kvôli určitej nejasnosti v texte, nezakotvený veriaci zavrhne celú Bibliu. Nie je múdre niekoho 

zatracovať pre drobné doktrinálné rozdiely, ale múdre je držať sa základov vyznania viery. 

Preto je výučba správnych doktrín dôležitá! Musíme vedieť, že ktokoľvek popiera svätosť a 

Božstvo Pána Ježiša Krista, ako to robia mnohé kulty a nábožensko-filozofické smery, je 

duchom Antikrista.  

 



Ten, kto tvrdí, že je potrebné, aby sme odložili doktrinálne rozdiely a len milovali jeden 

druhého, neprejavuje svojim blížnym lásku a milosrdnestvo, ale môže to byť pre 

nepoučených a nezakotvených cestou do záhuby. Preto nás apoštol Peter vyzýva, aby sme 

boli verní, svätí, aby sme mali pred Bohom i ľuďmi čisté svedomie, aby sme milovali 

stratených a pomáhali  im, aby správne pochopili dobrú novinu Písma. 

 


