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Pravá kresťanská komunita – časť 2 

Najdôležitejšia charakteristika, ktorú kedy môžeš získať 

Dr. Derek Morris, Emeritný Profesor na Southern Adventist University 

(preložil a upravil pre potreby zboru Rasto) 

Časť písma:  Sk. 2:42 

Téma:  čomu boli ranný kresťania odovzdaní: 

Výsledok:  spoločenstvu  

Exegetická myšlienka:  Ranný kresťania boli odovzdaní spoločenstvu. 

Homiletická myšlienka: Pripoj sa! 

Účel:  Pomôcť poslucháčom aby rozumeli identifikačným charakteristikám pravej 

kresťanskej komunity a povzbudiť ich k spoločenstvu s Bohom a navzájom medzi 

sebou.  

 

   

Úvod  

Toto poleno vám nebude pripadať 

ničím zvláštne. Je neopracované. Na 

dreve je pekná ozdoba. To je len jemne 

povedané, že toto poleno je dobre 

prehnité. Pripomína mi, že Boh chce od 

nás aby sme boli navzájom spojení 

láskou. A ak budete dávať pozor, 

dozviete sa aj zvyšok príbehu.  

Táto kázeň je druhá zo série 

o Autentickej kresťanskej komunite. Ak 

si pamätáte, čo som kázal naposledy, 

spomeniete si, že sme sa spoločne 

zamerali na jeden verš z Písma. Tento 

text je popisom Kresťanskej cirkvi, 

ktorá vznikla za jeden deň z moci 

Ducha Božieho. V tomto texte 

objavujeme 4 nevyhnutné 

charakteristiky skutočnej-autentickej 

Kresťanskej komunity. Pamätá si 

niekto, kde sa ten verš nachádza? 

Kniha Skutkov kapitola 2 verš 42. 

Prečítajme si ho spoločne.  
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„Neustále sa venovali učeniu 

apoštolov, bratskému spoločenstvu, 

lámaniu chleba a modlitbám.“ 

Táto autentická Kresťanská 

komunita, povstala z moci Ducha 

Svätého, bola vášnivo odovzdaná 

učeniu apoštolov, spoločenstvu, 

lámaniu chleba a modlitbám. 

Naposledy sme sa rozprávali o tom, čo 

to znamená byť odovzdaní učeniu 

apoštolov. A čo sme objavili? Čo bolo 

stredobodom učenia apoštolov? Jedna 

veta. Čo to bolo? Ježiš je Kristus. Všetko 

ostatné, čo učili apoštoli pramenilo 

z tejto jednoduchej, základnej pravdy. 

Ježiš je Kristus. Ježiš je Mesiáš. Ježiš je 

aj Spasiteľ aj Pán. On je Pán Ježiš 

Kristus. Jedna z nevyhnutných 

charakteristík pravej Kresťanskej 

komunity je teda toto: Oni sú 

odovzdaní správe o Ježišovi, ktorý je 

Kristus. Sú vášniví pre Ježiša.  

Toto doobedie by sme chceli 

zhodnotiť druhú nevyhnutnú 

charakteristiku pravej kresťanskej 

komunity, ktorú MUDr. Lukáš 

spomenul v texte Sk .2:42. Táto 

kresťanská komunita nielenže bola 

odovzdaná učeniu apoštolov, že Ježiš je 

Kristus, oni, ako sa píše v ekumenickom 

preklade, sa „neustále venovali 

bratskému spoločenstvu.  

Slovo spoločenstvo je grécke slovo 

koinonia. Toto je prvý krát, keď sa toto 

slovo spomína v Novom Zákone. 

Pochádza z gréckeho slova koinos, 

ktoré znamená spoločný. Koinonia má 

v sebe myšlienku spojenia, partnerstva, 

účasti, spoločenstva.  

Apoštol Pavol používa toto slovo 

koinonia v jeho liste Kresťanom 

v Galácii. Je to zaujímavý odkaz: Gal 

2:9. „a poznajúc milosť, ktorá mi je 

daná, Jakob, Kéfaš a Ján, ktorí sú 

považovaní za stĺpy, podali mne i 

Barnabášovi pravice spoločenstva, aby 

sme my pracovali medzi pohanmi a oni 

medzi ľudom obriezky.“ Pavol hovorí, 

„podali mi pravú ruku „koinonia“, 

pravú ruku spoločenstva. Prijali ma ako 

toho, ktorý je spojený s nimi v Pánovi 

Ježišovi Kristovi.“ 
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Toto spoločenstvo/koinonia, ktorá 

je jednou z nevyhnutých charakteristík 

skutočnej Kresťanskej komunity má 

dva rozmery. Je to jasné spoločenstvo 

medzi jednotlivcami, ktorí sa odovzdali 

Pánovi Ježišovi Kristovi. Toto 

spoločenstvo, spojenie, partnerstvo 

medzi veriacimi sa vyjadrovalo 

v niektorých veľmi praktických 

spôsoboch rannej kresťanskej cirkvi. 

Pozrite sa do Skutkov 2, verše 44-47. „A 

všetci veriaci boli spolu a mali všetko 

spoločné.45Aj statky a majetky 

predávali a delili ich všetkým, ako komu 

bolo treba.46A každodenne zotrvávajúc 

jednomyseľne v chráme a lámuc chlieb 

po domoch brali pokrm v plesaní a v 

prostote srdca,47chválili Boha a mali 

milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával 

cirkvi zachránených každý deň.“ Aký 

nádherný obraz kresťanskej koinonie, 

kresťanského spoločenstva. Je to malý 

zázrak, že Pán pridával denne k ich 

počtu, tých ktorí boli zachránení. A táto 

koinonia, toto kresťanské spoločenstvo 

medzi bratmi a sestrami v Kristu 

netrvalo iba niekoľko dní po Turícach. 

Pozrite sa so mnou do Sk. 4:32-35. 

„32A toho množstva uverivších 

bolo jedno srdce a jedna duša, a ani 

jeden z nich nehovoril o ničom z toho, 

čo mal, že je to jeho vlastné, ale mali 

všetko spoločné.33A apoštolovia 

vydávali s velikou mocou svedoctvo o 

zmŕtvychvstaní Pána Ježiša, a veliká 

milosť bola na nich na všetkých. 34Lebo 

ani nebolo nikoho medzi nimi 

núdzneho; lebo všetci, ktorí boli 

majiteľmi polí alebo domov, predávali 

ich a nosili peniaze za to, čo ktorí 

predali, 35a kládli k nohám apoštolov, a 

rozdávalo sa každému podľa toho, jako 

to ktorý potreboval.“ 

Niekto môže namietať, „Toto 

vyzerá ako komunizmus. Majú všetko 

spoločné. Ale táto kresťanská koinonia 

je veľmi vzdialená od fenoménu 20 

storočia, známemu ako komunizmus, 

tak ďaleko ako je západ od východu. 

Táto kresťanská koinonia nemá iba 

horizontálny rozmer jednotlivcov, ktorí 

sú v spojení medzi sebou. Táto 

kresťanská koinonia má tiež vertikálny 
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rozmer spojenia s Bohom. 

Spoločenstvo koinonia má Boha 

v strede. To je ten druhý rozmer 

spoločenstva koinonia. Započúvajte sa 

do svedectva apoštola Jána v jeho 

prvom liste. 1Jan1:3 

„3teda čo sme videli a počuli, 

zvestujeme vám, aby ste aj vy mali 

obecenstvo (spoločenstvo) s nami. A 

naše obecenstvo (spoločenstvo) je s 

Otcom a jeho Synom, Ježišom 

Kristom.“ 

Máme spoločenstvo koinonia 

medzi sebou a taktiež máme 

spoločenstvo s Otcom a s jeho synom 

Ježišom Kristom. Apoštol Pavol pridáva 

v Ef 2:1, „že máme tiež spoločenstvo 

s Duchom. Toto je to, čo robí pravé 

kresťanské spoločenstvo 

spoločenstvom, ktoré mení život. Boh 

(Otec, Syn a Duch Svätý) je stredom 

nášho spoločného spojenia! 

V tomto koinonia spoločenstve si 

medzi sebou hovoria „brat“ a „sestra“. 

To je to ako sa medzi sebou 

oslovujeme. Oslovujeme sa „brat“ a 

„sestra“? Toto nebolo len staromódne 

oslovenie. Bol to spôsob vyjadrenia, 

„Sme rodina!“ Sme časťou Božej 

rodiny! Ty si môj brat, ty si moja sestra. 

A ako časť Božej rodiny, vykúpení Jeho 

milosťou, títo ranní kresťania boli 

navzájom v spojení v milujúcom 

spoločenstve. V skutočnosti Ježiš 

povedal svojim nasledovníkom, že 

vyjadrenie vzájomnej lásky voči 

druhému je znamením, že sú Jeho 

nasledovníci. Môžete čítať slová Ježiša, 

zaznamenané v Jánovi 13:34-35. 

„34Nové prikázanie vám dávam - 

aby ste sa milovali navzájom; tak ako 

som vás miloval, aby ste sa aj vy tak 

milovali navzájom. 35Po tom poznajú 

všetci, že ste moji učeníci, keď budete 

mať lásku medzi sebou.“ 

Koinonia spoločenstvo je milujúci 

vzťah s Bohom v strede. A táto 

koinonia, toto spoločenstvo, tento 

vzťah s Bohom v strede je ďalšou 

nevyhnutnou charakteristikou pravej 

kresťanskej komunity. 
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Spomínate si ešte na to poleno z 

úvodu. Toto poleno je pre mňa 

výnimočné pretože je to symbol 

koinonia – spoločenstva, byť spolu 

spojení v láske. Dovoľte mi vysvetlenie. 

Toto poleno pochádza zo stromu, ktorý 

mám za domom. Hurrikán Francis 

navštívil našu oblasť a narobil 

neskutočný neporiadok. Bol som 

pripravený naštartovať svoju pílu 

a začať čistiť záhradu. Ale moja žena 

bola mierne nervózna. To viete, 

nemám dobrú históriu s pílou. Raz som 

rezal pílou strom a bol som tak nadšený 

padajúcim stromom, že som 

nevedomky položil ešte bežiacu pílu na 

svoje stehno. Nie veľmi dobrá 

myšlienka. Táto chyba  mi vzala veľmi 

dobré rifle a dala mi k peknú jazvu na 

stehne.  

Pri inej príležitosti som používal 

motorovú pílu pri rezaní stromu blízko 

nášho domu. Myslel som si, že to mám 

perfektne naplánované. Odrezal som 

klin na správnom mieste a potom 

urobil zadný rez. Ale namiesto padania 

správnym smerom sa koruna zachytila 

o susedný strom. Ak by som bol múdry 

začal by som si hľadať pomocníka. 

Namiesto toho som zarezal do pňa aby 

som odstránil to posledné čo spojovalo 

strom s pňom. Čo som si neuvedomil 

bolo, že zachytená koruna padajúceho 

stromu zmení smer pádu, priamo na 

moju stodolu.  

Takže teraz chápete, že bola moja 

žena mierne nervózna, keď som držal 

v ruke motorovú pílu. Obaja sme boli 

veľmi vďační, keď nás v nedeľu 

navštívila partia chlapov z kostola. 

Myslím, že nemajú žiaden špeciálny 

názov, ale ja by som ich označil ako 

DPZ: dobrovoľný piliarsky zbor. Som si 

istý, že ich manželky ani nevedeli, kde 

sú, že si asi povyrazili na pánsku jazdu. 

Ale oni práve ukázali tu najdôležitejšiu 

vlastnosť, ktorú kedy môžete získať. 

Vyjadrili Božiu lásku v akcii. Zrezali 

všetky stromy, ktoré boli zlomené 

a všetky vetvy, ktoré nebezpečne viseli 

zo stromov. A viem, že toto nebol 

jediný dom, ktorý v ten deň DPZ 

navštívili. Ďakujem za prejavenie pravej 
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kresťanskej komunity, za to že boli 

spolu spojení v láske.  

Navrhujem vám, aby ste sa všetci 

pripojili k DPZ, dobrovoľnému 

piliarskemu zboru. Niektorí z nás urobia 

samozrejme lepšie, keď sa budú 

vyhýbať motorovej píle. Ale každý z nás 

môže byť kreatívny v hľadaní spôsobu 

akým prejaviť lásku jeden voči 

druhému. Byť odovzdaný spoločenstvu, 

vyjadrovať si lásku navzájom s Bohom 

v strede nie je voľba. Je to jedna 

z nevyhnutných charakteristík pravej 

kresťanskej komunity. 

Ak by niekto navštívil zvolenský 

zbor po prvý krát, odchádzal by 

s myšlienkou: Tak títo ľudia sú skutočne 

nadšení milujúcim spoločenstvom 

s Bohom v ich strede? My sa poznáme 

už pár desiatok rokov a ja som videl 

mnohé dôkazy lásky, ktoré boli 

vyjadrené pod Božím vedením. Chválim 

za to Boha. Môžeme robiť aj lepšie? 

Jednoznačne.  

Takže, ako môžeme medzi nami 

pestovať koinoniu – spoločenstvo. Po 

prvé, musíme zistiť, že láska agapé, 

ktorú Boh chce aby sme vyjadrili tým 

okolo nás nefunguje. Teda aspoň že 

nefunguje v plnej miere. Modlime sa 

o to. Prečítajme si slová apoštola Pavla 

v Rim 5:5. 

„5a taká nádej nezahanbuje, lebo 

láska Božia je vyliata v našich srdciach 

skrze Svätého Ducha, ktorý nám je 

daný.“ Táto láska agapé je dar od Boha 

vyliata do našich sŕdc Duchom Božím. 

Chcel by som vás povzbudiť aby ste sa 

každý deň modlili aby Boh naplnil vaše 

srdcia Jeho láskou agapé, Jeho 

perfektnou láskou, Jeho nesebeckou 

láskou, Jeho seba-obetujúcou láskou. 

Toto je láska, ktorú On chce, aby sme 

zdieľali s tými okolo nás ako súčasť 

život meniaceho spoločenstva.  

Druhý spôsob ako pestovať 

spoločenstvo je spájať sa v malých 

skupinách v rámci zboru. Sme veľkou 

rodinou aj je to úžasným požehnaním, 

keď sa môžeme spolu stretávať 

v Ježišovom mene a slúžiť Hospodinovi. 

Ale myslím si, že koinonia – 

spoločenstvo sa môže najlepšie rozvíjať 
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v malých skupinových zoskupeniach. 

V komunite ranných kresťanov sa 

veriaci stretávali v jednotlivých 

domácnostiach v malých skupinách. 

Zdieľali sa s jedlom. Spoločne zdieľali 

svoje životy s Bohom v ich strede. 

A tento model pestovania koinonia 

spoločenstva stále funguje aj dnes.  

Minulí rok navštívil jeden náš brat 

veľký kresťanský zbor v Soule, Južnej 

Kórei. V skutočnosti je to najväčší 

kresťanský zbor na svete. Má 750 000 

členov – také väčšie Košice alebo BA 

cez víkend. Je to ako chodievať na 

obrovské stanové zhromaždenie 

(biblický týždeň každú sobotu). Taktiež 

mávajú 7 bohoslužieb do týždňa. 

Môžete si povedať, „je vôbec možné 

mať skúsenosť pravého kresťanského 

spoločenstva v tak obrovskom zbore?“ 

Nuž je to možné a poviem mám ako. 

Majú 40 000 malých skupiniek! 

Prostredníctvom týchto malých 

skupiniek sa ľudia stretávajú, zdieľajú 

svoje životy, milujú jeden druhého 

s Bohom v strede.  

Existujú mnohé koinonia 

spoločenstvá – skupiny ktoré 

prekvitajú/prežívajú v našej cirkvi. 

Niektoré sú spájané so službou 

v našom zbore, ako napríklad Spevácky 

zbor mládeže, spevácky zbor 

nadšencov v rokoch, tím ľudí 

zabezpečujúci chod Dobročinného 

šatníka, modlitební tím žien, začína sa 

rodiť tím študentov Božieho slova, je tu 

tím nadšencov zdravého životného 

štýlu. Ja so vďačný Bohu, že v stredu 

začnú ďalšie pokračovania 

modlitebného tímu, ktorého sa môžu 

zúčastniť aj chlapi. V iných zboroch 

majú službu ručne vyrobených 

prikrývok (quilt). Vyrábajú prekrásne 

deky, prikrývky s nápisom „Milujeme 

ťa“, „Modlíme sa za teba“ a darujú to 

rodine, ktorá sa nachádza v kríze. Nie je 

to pekná služba? Je to viac než pekné, 

je to kresťanské. Toto je skutočná 

kresťanská komunita v akcii.  

Existuje mnoho malých slúžiacich 

skupiniek, ktoré sa stretávajú, spoločne 

slúžia a sú spojení v láske s Bohom v ich 

strede. Je mnoho iných skupiniek, 
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zameraných na osobný rast, ktoré sa 

spolu stretávajú, mužské skupiny, 

ženské skupiny, bibliu študujúce 

skupiny, skupiny sobotnej školy. Všetky 

tieto skupiny sú zoskupenia, kde sú 

ľudia spojení v láske a s Bohom v ich 

strede.  

Rád by som pozval jednu osobu 

dopredu, ktorá mnoho prežila 

v podobnej skupinke.  

Aký bol tvoj prvý kontakt so 

zborom Zvolen?  

Čo ti pomohlo sa pripojiť v tomto 

spoločenstve cudzích/veľmi známych 

ľudí?  

Ako spolupatričnosť k malej 

skupine zmenilo tvoj život?  

Prežil(a) si v poslednej dobe 

dôležité rozhodnutie vo svojom živote. 

Podelíš sa s nami o ňom?  

Tak čo bolo to silné svedectvo? 

Chváľme meno Ježiš Krista. Ďakuje ti za 

zdieľanie s našou cirkevnou rodinou. 

Boh chce aby sme boli spojení v láske. 

Byť časťou malej skupiny je nádherný 

výtvor na posilňovanie milujúcej 

koinonie – spoločenstva vo vnútri našej 

cirkevnej rodiny. V takýchto malých 

skupinkách sú naše životy spojené 

v láske s Bohom v našom strede.  

Niektorí z vás počúvajú 

a premýšľajú, „Chcel by som sa pripojiť! 

Prečo by som aj ja nemohol byť 

súčasťou skupiny koinonia 

spoločenstva? Potrebujem prežívať 

pravé kresťanské spoločenstvo, kde 

Boh je v strede!“ Nuž, je tu dobrá 

správa. Môžeš. Ak túžiš po skúsenosti 

pravého kresťanského spoločenstva, 

jednej z nevyhnutných charakteristík 

pravej kresťanskej komunity a nemal si 

pred tým príležitosť, teraz je tvoj čas!  

Dovoľte aby som to ukončil 

prečítaním vízie Slovenského združenia 

CASD: 

V nadväznosti na víziu Cirkvi 

adventistov siedmeho dňa Česko-

Slovenskej únie na obdobie rokov 2014 

− 2019 sa prítomní delegáti uzniesli na 

tomto znení vízie Slovenského 

združenia: 
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1. Keďže 

- si uvedomujeme, že vzťahy, 

ktoré by mali byť našou najsilnejšou 

stránkou, sú stále nedostatočné; 

- pozorujeme menší záujem 

o „duchovné pomôcky“, akými sú 

modlitebné a študijné stretnutia na 

individuálnom či skupinovom základe, 

najmä mimo sobotného dňa; 

- pociťujeme nedostatok 

angažovanosti v osobnej službe 

každého člena na základe 

individuálneho obdarovania a 

presvedčenia 

2. a zároveň 

- cirkev má snahu viesť zbory k 

tomu, aby prežívali spoločenstvo ako 

živá rodina; 

- cirkev si uvedomuje dôležitosť 

pestovania funkčného osobného 

vzťahu s Bohom v závislosti od Ducha 

Svätého; 

- cirkev považuje za dôležité 

načúvať jednotlivcovi a svetu formou 

zapojenia všetkých členov do radostnej 

a obetavej služby, aby sa Evanjelium 

predstavené trojanjelským posolstvom 

stalo „srdcovou záležitosťou“, 

3. preto navrhujeme, 

- aby sa každý člen zboru, podľa 

vlastného obdarovania a záujmu, stal 

súčasťou skupinky, zameranej na 

napĺňanie potrieb ľudí okolo nás. 

   Boh chce od nás aby sme boli 

spojení spolu v láske. Tak sa spoj. Spoj 

sa s Bohom každý deň, modliac sa aby 

ti On naplnil srdce Jeho láskou agapé. 

Spoj sa s malou skupinou v rámci 

cirkevnej rodiny, kde môžete okúsiť 

pravú koinoniu spoločenstvo. A potom 

keď sa stretneme pri bohoslužbe, 

môžete spoločne chváliť, že sme 

spojení spolu v láske a Boh je v našom 

strede.  

V istom zmysle je zbor ako puzzle. 

Keď sa všetky kúsky pospájajú, ľudia sa 

pozrú a povedia, „Hej, to je ale 

prekrásny obraz!“  Zapojte sa, pripojte 

sa na miesto kam patríte. AMEN  

 


