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Úvod

ZáKladné vieRoučné výRoKy

Každý človek niečomu verí. Dokonca aj tí, čo tvrdia, že ničomu neveria (alebo neveria 
v nič absolútne), predsa len v niečo veria (v tomto prípade vo svoj relativizmus). Viera 
a presvedčenie sú dôležité, pretože z veľkej časti ovplyvňujú spôsob nášho života. 
Pre niektorých kresťanov sú spoločenstvo a spolupatričnosť oveľa dôležitejšie ako to, 
čomu veria alebo ako sa správajú. Každé spoločenstvo musí byť založené na zdieľaní 
spoločnej viery, spoločných cieľov a spoločných záujmov.
Členmi Cirkvi adventistov siedmeho dňa sú ľudia z rôznych národov a kultúr. Ako 
kresťanská cirkev sa hlásime k 28 „základným vieroučným výrokom“. Odrážajú naše 
chápanie biblického posolstva. Tvoria základ pre individuálny rast v Kristovi aj pre 
spoločné prežívanie viery z pohľadu večnosti. 
Niektorí tvrdia, že učenie nie je dôležité a to, na čom naozaj záleží, je naša láska ku 
Kristovi. Znie to síce pekne, ale Biblia nikdy neoddeľuje lásku ku Kristovi od lásky 
k pravde. Čítame, že máme hovoriť „pravdu v láske“ a tak rásť v Krista. (Ef 4,15.16) 
Poznávanie učenia nie je len zhromažďovanie správnych informácií; poznávanie 
učenia vedie k láske k Bohu. (2Ján 6–10) Navyše, Biblia nám predstavuje „zdravé 
učenie“, lebo – okrem iného – vedie k etickému životu. (1Tim 1,9.10; Tít 2,1–5)
Základné vieroučné výroky Cirkvi adventistov siedmeho dňa nie sú nemenným 
krédom, ktoré vylučuje akýkoľvek „posun“ v oblasti právd, ktoré vyjadrujú. Aj keď 
musíme byť vždy otvorení novému poznaniu, zhoda s týmito výrokmi je kľúčová 
vzhľadom na jednotu a poslanie cirkvi. Čo iné môže spájať milióny ľudí na celom 
svete do jedného hnutia než to, že máme spoločné učenie?
Tento štvrťrok sa bližšie pozrieme na niektoré zo základných vieroučných výrokov. 
Hoci sa tu nebudeme venovať všetkým (13 lekcií na to nestačí), veríme, že všetky sú 
pre našu identitu podstatné. Chceme však systematicky a súvislo študovať aspoň 
niektoré z nich. Zvláštnu pozornosť budeme venovať 11. základnému vieroučnému 
výroku, ktorý bol prijatý na zasadaní Generálnej konferencie v americkom meste 
St. Louis v roku 2005 (lekcie 5 – 7). Tento výrok sám osebe nepredstavuje nové ani 
predtým neznáme učenie. Ide skôr o reakciu na potreby v určitých častiach sveta. 
Objasňuje, ako cirkev chápe Božiu moc, ktorá dáva veriacim v Krista víťazstvo nad 
silami zla. Vybraté lekcie tohto štvrťroka sú zasadené do kontextu „veľkého sporu“ 
medzi dobrom a zlom.
S veľkým sporom úzko súvisí spasenie v Kristovi. Táto téma je ústredným motívom 
toho, čomu veríme. Veľký spor a otázky, ktoré z neho vyplývajú, pripravujú pôdu pre 
plán vykúpenia, ktorý tvorí základ a preniká všetkými 28 základnými vieroučnými 
výrokmi. 
Náuky však nie sú samy osebe cieľom. Sú to prostriedky k cieľu, ktorým je Ježiš, pozna-
nie Ježiša a rast v ňom. Alebo, trocha osobnejšie, všetkých 28 výrokov by nás malo 
viesť k hlbšiemu pochopeniu toho, čo pre nás Ježiš robí prostredníctvom plánu 



spasenia. To by nás napokon malo viesť k hlbšej láske k Bohu a k životu 
zasvätenému zjavovaniu tejto lásky svetu a „kniežatstvám a mocnostiam 
v nebesiach“. (Ef 3,10)
Každý niečomu verí. Cieľom lekcií tohto štvrťroka je pomôcť nám nielen veriť 
tomu, ktorý je Pravdou (Ján 14,6), ale ho aj viac milovať a rásť v jeho milosti. 

Kwabena Donkor, pôvodom z Ghany, je zástupcom riaditeľa Biblického bádateľ-
ského inštitútu (BRI) pri GK v Silver Spring, Maryland, USA.


