
VIERA 
 
Aká môže byť viera? Čo je viera v Boha? Viera, ako všetci vieme znamená v niečo veriť. Vo vašom okolí 

mnohí z vás poznáte aspoň jedného človeka, ktorý keď si niečo praje, tak ide za tým a začne robiť všetko 

preto, aby to dosiahol a väčšinou sa mu to podarí. Ale sú to často materiálne veci ako napríklad: auto, dom, 

drahá dovolenka a pod. Títo ľudia majú vieru, ale väčšinou ju využívajú na svetské veci a na duchovné 

hodnoty zabúdajú. 

Prečo duchovné? Aký má pre nás význam „duchovná stránka života?“ Na ktorú veľa ľudí nedáva takmer 

žiaden dôraz a čas? 

Každý človek má ducha a duch je od Boha. Keď Boh stvoril prvého človeka na zemi tak dostal ducha.  

Genezis 2/7: „Vtedy Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol mu do jeho nozdier dych života. Tak sa stal 

človek živou bytosťou.“ 

 

Sväté písmo hovorí, že sám veľký Boh je duch.  

Evanjelium podľa Ján 4/24: „Boh je duch a tí čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde.“ 

 

Pýtate sa čo to má spoločné s vierou? S vierou v Boha? Veľmi veľa!  

List Hebrejom (Židom) 11/1: „Viera je základom toho v čo dúfame, dôkazom toho čo nevidíme.“ 

List Hebrejom (Židom) 11/6: „Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu musí 

veriť, že je a že odmieňa tých čo ho hľadajú.“ 

Pán Ježiš Kristus nám o tom hovorí aká silná môže byť viera v Boha.  

Ev. podľa Marka 11/22-23: „Ježiš im odpovedal: Majte vieru v Boha! 23 Amen, hovorím vám, keby niekto 

prikázal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zrúť sa do mora!, a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil, 

sa stane, splní sa mu to.„ 

 

Boh nám dal nádej, aby sme mohli byť spasení a tým je jeho jednorodený syn Ježiš Kristus, ktorý nám 

ukazuje cestu ako sa priblížiť k Bohu a odmenou nám bude večný život.  

Ev. podľa Jána 3/15-18: „aby každý, kto v neho verí, mal večný život.  Veď Boh tak miloval svet, že dal 

svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna 

by svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je 

odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného božieho syna.“  

Nie je to nič platné, keď si človek povie, že verí v Ježiša Krista a myslí si, že to stačí, že bude spasený 

ale nijako neplní jeho slová a tým nebuduje svoju vieru.  

Ev. podľa Matúša 7/21: „Nie každý, kto mi hovorí Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten kto plní 

vôľu môjho otca, ktorý je na nebesiach.“  
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Akým spôsobom budeme plniť Božiu vôľu? A ako si vybudujeme vieru v Boha? Základom je čítať Sväté 

písmo, modliť sa, konať dobré skutky a to najdôležitejšie je láska. Najskôr ako ideme čítať Sväté písmo, by 

sme mali poprosiť Boha o múdrosť, o pochopenie a poďakovať  

mu.  

Žalmy 119/33-36: „Jahve, nauč ma žiť podľa tvojej vôle a budem ju dôsledne plniť. Daj mi, aby som chápal 

tvoj zákon a plnil ho celým srdcom. Veď ma cestou svojich predpisov, lebo v nich nachádzam radosť. Nakloň 

moju myseľ k tvojim príkazom, a nie k túžbe po zisku.“  

Ďakujeme Bohu za to čo máme a prosíme za to čo chceme. 

  

List Rimanom 1/8: „Predovšetkým vzdávajte vďaky svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás všetkých, pretože 

vaša viera sa zvestuje po celom svete.“  

 

Jakubov list 1/5-8: „Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a 

bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou a bez pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa 

morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána: ten 

človek má dušu rozpoltenú, je nestály vo všetkom svojom počínaní.“ 

Akú sila má modlitba s vierou?  

Jakubov list 5/15: „Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví, a ak sa dopustil hriechov odpustia sa 

mu.“ 

 

Čítaním písma sa dozvieme ako si vieru môžeme vybudovať.  

Ev. podľa Jána 20/31: „Ale toto je napísané aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, aby ste vierou mali 

život v jeho mene.“ 

List Rimanom 10/17: „Teda viera je z hlásanie a hlásanie skrze Kristovo slovo.“  

 

Dôležité je aby si ľudia uvedomili toto Božie nariadenie.  

2. List Korinťanom 2/5: „Aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.“ A čítaním 

Svätého písma nás Boh ochráni pred hriechmi, lebo v knihe sú Božie zákony a prikázania.  

List Galanťanom 3/12: „Ale písmo uzavrelo všetko pod hriech, aby veriaci dostali prisľúbenie z viery Ježiša 

Krista.“  

List Galanťanom 3/26: „Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi.“ 

1. List Jánov 5/3-5: „Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania 
nie sú ťažké,  veď každý, kto sa narodil z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré zvíťazilo nad 
svetom, je naša viera. Kto je víťazom nad svetom, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?“ 
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Ďalším dôležitým faktorom ako si môžeme vybudovať vieru v Boha sú dobré skutky.  

Jakub 2/14-20: „Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera 

spasiť? Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: "Choďte 

v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!", ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! Tak aj viera: ak 

nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie: "Ty máš vieru a ja mám skutky." Ukáž mi svoju vieru 

bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a 

trasú sa! Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná?  

 

List Hebrejom (Židom) 11/5-7: „Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť, a nenašli ho, lebo Boh 

ho preniesol. Ešte pred prenesením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa 

Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. Vo viere Noach, 

Bohom poučený o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Vierou 

odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery.“ 

 

Jakub 2/25-26: „Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie z viery. Lebo ako telo bez ducha je 

mŕtve, tak je aj viera bez skutkov mŕtva.“ 

  

A nakoniec, to čo veľa krát ľudom chýba je to najdôležitejšie a najzákladnejšie - láska.   

1.List Jánov 4/8: „Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.“ 

1.List Jánov 4/16:  „A my čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska, a kto ostáva 

v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.  

Nie je dôležité, či sme židia alebo pohania, ale to aby sme mali všetci lásku jeden k druhému sa píše v Liste 

Galanťanom 5/5-6: „Veď my sme v duchu viery a očakávame nádej spravodlivosti. Lebo v Kristovom Ježišovi 

ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.“ 

Sväté písmo nám hovorí o láske aká je v skutočnosti.  

1. List Korinťanom 13/1-7: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, a lásku by som nemal, bol 

by som iba ako cvendžiaci kov a zuniaci bubon. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky 

tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku 

by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no 

lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa 

nevystatuje a nenadúva; nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta 

krivdy; neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko 

vydrží.  

 

1.Korinťanom 13/13: „A tak ostáva viera, nádej a láska.“ 
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Čo sme z toho pochopili o viere? Kde máme hľadať chyby a malovernosť? Hovorí sa o tom vo Sv. písme, 

začať má každý od seba a chyby hľadať na sebe a nie na druhých.  

2.List Korinťanom 13/5: „Seba samých skúmajte, či máte vieru; sami sa skúmajte. Alebo nepoznáte seba 

samých, že je vo vás Ježiš Kristus? Ibaže ste nehodní.“ 

 

Keď vstal Pán Ježiš z mŕtvych povedal jednému z učeníkov, ktorý tomu neveril kým ho neuvidel – 

Evanjelium podľa Jána 20/29: "Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili." 

Žalmy 32/10: Bezbožný človek má veľa trápení, no človeka, čo verí v Jahveho, neustále obklopuje jeho 

láska. Tešte sa, statoční ľudia, Božej pomoci a jasajte, všetci ľudia úprimného srdca!  

1.Petrov List 1/8,9: „Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a jasáte 

nevýslovnou a slávnou radosťou, 9 že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duší.“ 

 

A nakoniec sa pozrieme na odkazy zo Zjavenia Jána, ktoré o posledných časoch , s príchodom Pána Ježiša 

Krista . Ako sa píše mnohí padnú lebo nebudú mať vieru v Boha. Toto môže zasiahnuť aj nás, lebo jedine 

Boh vie kedy pošle svojho Syna. Už ale ako sudcu, ktorí bude súdiť živých i mŕtvych. 

1.Petrov List 4/5: „Musia vydať počet tomu, ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych.“ 

Ako to bude to nevie asi žiaden človek. Vo Svätom Písme sa to píše v podobenstvách ale niektoré slová 

jasne hovoria na čo si máme dávať pozor a ako máme žiť. 

Zjavenie Jána 14/9-12: „Po nich nasledoval iný, tretí anjel, a volal mocným hlasom: "Kto sa klania Šelme a 

jej obrazu a dá si urobiť znak na čelo alebo ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, 

naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. A dym 

ich múk bude vystupovať na veky vekov. Nebude oddychu ani vo dne, ani v noci pre tých, čo sa klaňajú 

Šelme a jej obrazu a prijímajú znak jej mena." V tom je základ vytrvalosti svätých, ktorí zachovávajú Božie 

prikázania a vieru v Ježiša.“ 

Zjavenie Jána 13/17-18: „a kupovať alebo predávať smel len ten, kto mal tento znak Šelmy alebo jej meno, 

alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť! Kto má rozum, nech vypočíta číslo Šelmy! Lebo je to číslo človeka 

a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.„ 

Zjavenie Jána 1/3: „Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom 

napísané, lebo čas je blízko.“ 

Evanjelium podľa Lukáša 18/8: „Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď 

príde?" 

List Efezanom 6/23: „Pokoj bratom aj láska s vierou od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista.“ 

 

https://www.facebook.com/kniha.biblia/ 

4 
 

https://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1pe&cislo_2=9&cislo_1=1&hl_druh=2&sync=%23ts1

