
Dôvera a svätosť 
v posledných časoch

Zjavenie 22: 12-17

Kázeň v zbore Viera dňa 25. júla 2021 - Zlatko BALÁŽ



2Tim 3: 1, 5

1 Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú

nebezpečné (ťažké, náročné) časy.

5 ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však

jej moc zapreli. A tých sa stráň.



Čo je pravda?

Pán Ježiš:

Aby som vydal pravde 

svedectvo.

Každý, kto je z pravdy počuje môj hlas.



Zjavenie 22: 12-17

12 A hľa, prijdem skoro a moja odplata so mnou, aby som
odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok.
13 Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný.

14 Blahoslavení, ktorí (perú svoje rúcha a) činia jeho prikázania, 
aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta.
15 A vonku budú psi a čarodejníci a smilníci a vrahovia a 
modlári a každý, kto má rád a činí lož.



Zjavenie 22: 12-17

16 Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto 
svedčil po sboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, 
hviezda, jasná a ranná.

17 A Duch a nevesta hovoria: Prijdi! A ten, kto
počuje, nech povie: Prijdi! A kto žízni, nech prijde, 
a kto chce, nech berie vodu života zadarmo.



Exodus 19:6, 10, 14

6 A vy mi budete

kráľovstvom kňazov a svätým národom.

10 ... a nech operú svoje rúcha
14 ... a oprali svoje rúcha



Exodus 32:33

33 Kto hreší proti mne

toho vytriem zo svojej knihy.



Partnerstvo a spolupráca

Duch Svätý  - človek



Duch hovorí jasne v 1Tm 4:1

1 Ale Duch hovorí výslovne, že

v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, 

ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov,
2 hovoriacich v pokrytstve lož, majúci žhavo poznačené vlastné
svedomie, 3 ktorí budú zbraňovať ženiť sa a prikazovať
zdržovať sa pokrmov, ktoré Bôh stvoril na požívanie s 
ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu.



1., 2., 3. storočie n.l. 

1. Svedkovia viery - martýri

2. Apologéti (obhajcovia) kresťanských myšlienok

3. Kresťania – ateisti pre Rím

4. Obetovanie modlám



Ekumenický koncil - Nikea

Rok 325, 230 biskupov

1. Kristus bol opravdivý Boh od skutočného Boha

2. Kristus je z tej istej podstaty ako Boh Otec

3. Kristus bol splodený a nie stvorený

4. Kristus sa stal človekom kvôli nám ľuďom pre naše 
spasenie



Ekumenický koncil - Chalcedon

Rok 451, 520 biskupov

1. Ak Ježiš bol plne božský, ako bol ľudský?

2. Odpoveď – Ježiš bol jedna osoba pozostávajúca z 2 
prirodzení

3. Mária bohorodička

4. Jednotnosť alebo dualita Krista, božskosť vs ludskosť



Scholastika a renesancia (1050-1350)

1. K teológii sa začalo pristupovať filozofického 
pohľadu a nie Biblického

2. Ubúda duchovnosti v cirkvi

3. Mysticizmus sa vkráda do cirkvi



Erazmus Roterdamský (1466-1536)

Erazmus – milovaný

- všimol si rozdiel o význame medzi gréckym

originálom a latinským prekladom Biblie NZ

- nadviazal na prácu Lorenza Vallu

- preložil a vytlačil Nový Zákon Biblie do latinčiny (1516)



Erazmus Roterdamský (1466-1536)

Rozdiely, ktoré mali veľký dopad 

na učenie a konanie cirkvi:

1. Ef 5:32 - tajomstvo vs sviatosť

2. Matúšovo evanjelium – pokánie vs

aj skutky na odčinienie hriechov

3. Lukáš 1:28 – Mária obdarená milosťou vs

Mária plná milosti, (do 4-5 stor. neboli modlitby k Márii)



Konrad Grebel (1498-1526)

1. Horlivý podporovateľ Zwingliho

2. Zákaz omše

3. Prekrstenie protestantov

4. Anabaptista – znovupokrstený

5. Anabaptisti – mierumilovní, prenasledovaní, 
neodporovali, a preto boli ľahkým terčom a krutosti



Anabaptisti - charakteristiky

1. Oddelenie cirkvi od štátu

2. Opätovné pokrstenie dospelých, ktorí to robia 
vedome

3. Charismatické prejavy na bohoslužbách

4. Vedenie Duchom Svätým pri uctievaní 

1Kor 14 – vzor pri bohoslužbách



„Polovičná zmluva“ – 18. storočie - US

Aj neznovuzrodený môže byť členom cirkvy, dokonca aj 
pastorom

Theodore Frelinghuysen 1726

„Viera v Boha sa stala kultúrou ale nie individuálnym 
správaním.“

„Prebudenie sa stane vtedy, keď sa ľudia vrátia k svätému 
životu.“



2Tim 3: 1, 5

1 Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú

nebezpečné (ťažké, náročné) časy.

5 ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však

jej moc zapreli. A tých sa stráň.



2Tim 1: 7

7 Lebo nám nedal Boh Ducha bázne, ale moci 

a lásky a zdravého rozumu.



2Pt 3: 10-12

Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý
pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené
ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, 
zhoria. 11 Keď sa to teda všetko tak rozplýva, jakí
musíte vy byť v svätom obcovaní a v pobožnosti, 
12 ktorí očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, 
pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa, a živly, 
rozpálené ohňom, potečú!



2Pt 3: 10-12

Pobožnosť

Pravé, správne a dobré uctievanie

V úcte povedať:

„On musí rásť a ja sa menšiť.“



2Pt 3: 14

14 Preto, milovaní, keď to očakávate, 

snažte sa, aby ste mu boli najdení

nepoškvrnení a bezvadní v pokoji.



John Wesley – hnutie svätosti

„Nebojím sa, že ľudia, ktorých nazývajú Metodisti 
prestanú existovať v Európe alebo v Amerike. 

Ale  bojím sa, že zostanú existovať ako mŕtva sekta, 
majúc formu náboženstva bez moci. A to sa 
nepochybne stane, pokiaľ sa nebudú držať 

doktríny (pravého učenia), Ducha a disciplíny.“



Rim 8:6, 13

6 Lebo zemská myseľ tela je smrť

ale myseľ Ducha je živoť a pokoj.

13 Sám ten Duch svedčí s naším duchom,     

že sme deťmi Božími.


