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NEVESTA KRISTOVA 
Téma 12 

 

 
AKO SA MÔŽE VÁŠ ZBOR ZDOKONAĽOVAŤ? 

 
 

Prehľad:  
 
V tejto poslednej téme dáme celý kurz dokopy, a to tak, že preskúmame závereč-

ný obraz: Cirkev ako Kristova nevesta. Pri skúmaní významu a dôležitosti toho, že 
cirkev je Kristovou nevestou, sa pozrieme na to, ako tento obraz spája témy tohto 
kurzu: 

 Čo je cirkev? 

 Prečo cirkev existuje? 

 Čo má cirkev robiť? 

 Ako vyzerá dobrá cirkev? 

 
 

Ciele:  
 
Pomôcť zborovým vedúcim :  

 Vážiť si úžasnú skutočnosť, že Kristova cirkev je jeho nevestou. 

 Rozpoznať, aká má cirkev byť a čo má robiť ako Kristova nevesta. 

 Vytvoriť praktické kroky, ktoré cirkev potrebuje urobiť, aby bola dokonalejšou 
nevestou pre Krista. 

 Vytvoriť osobné praktické kroky, ktoré potrebujú urobiť, aby bola cirkev pre 
Krista príťažlivejšou. 

 

 

Možné výsledky:  
 
Zboroví vedúci:  

 Si budú viac vážiť cirkev ako Kristovu nevestu a svoj zbor ako súčasť tej ne-
vesty. 

 Sformulujú praktické kroky, ktoré ich zbor potrebuje urobiť, aby bol pre Krista 
dokonalejšou „nevestou“. 

 Vytvoria osobné praktické kroky, aby prispeli k tomu, aby ich zbor bol pre 
Krista atraktívnejší. 
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KROK 1:  POCHOPENIE TÉMY 
Na ktoré hlavné otázky sa treba zamerať? 

 
 
Hlavné prvky témy  

 
Premýšľajte o celom kurze a skúmajte, ako všetko do seba zapadá. Čo je cirkev? 

Prečo existuje? Čo má robiť? Ako vyzerá dobrá cirkev? Ako obraz „Kristovej nevesty“ 
tieto otázky spája? Čo to pre cirkev znamená, že je Kristovou nevestou? Čo vyplýva 
z nášho statusu jeho nevesty? Čo prakticky pre náš zbor znamená, že sme Kristovou 
nevestou? Aký je náš údel ako Kristovej nevesty? Ktoré záležitosti sú pre nás ako 
zbor najviac kľúčové pri našom pripravovaní sa pre nášho ženícha? S obhliadnutím 
sa späť na celý kurz, aké praktické kroky by sme mali podniknúť spolu za náš zbor 
a osobne každý za seba? Čo by malo byť našim najbližším krokom? 

 
 
Výroky 

(Výroky sú vyjadrenia, ktoré vás majú pomôcť uvažovať o tejto téme. Môžu a nemusia od-
rážať biblickú múdrosť.) 

 
„Cirkev má byť svätá.“ 

 
„Cirkev má byť soľou a svetlom vo svete. “ 

 
„Cirkev má vychovávať ďalšiu generáciu vodcov.“ 

 
„Cirkev má pomáhať slabým a núdznym.“ 

 
„Cirkev má byť uzdravujúcim spoločenstvom pre zranených.“ 

 
„Cirkev je jedinou nádejou pre naše deti a mladých.“ 

 
„Cirkev je jedinou nádejou pre naše mestá a mestské problémy.“ 

 
„Cirkev má oslavovať Boha.“ 

 
„Cirkev má vyučovať Božie slovo.“ 

 
„Cirkev má byť miestom uctievania.“ 

 
„Cirkev má pripravovať veriacich na službu.“ 

 
„Cirkev má svedčiť svojej miestnej komunite.“ 

 
„Cirkev sa má zasadzovať o to, čo je v tejto krajine správne.“ 

 
„Cirkev má byť Kristovým telom.“ 

 
„Cirkev má byť vyvoleným Božím ľudom, oddeleným od sveta.“ 

 
„Cirkev má byť Božou rodinou.“ 

 
„Cirkev má byť chrámom Ducha.“ 
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„Cirkev má byť Kristovou nevestou.“ 

 
 
 
 

Zopakujte si predošlých jedenásť tém, aby ste sa lepšie sústredili na celkovú 
otázku tohto kurzu: 

 
 

Aká má cirkev byť a čo má robiť?  
  
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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KROK 2:  ŠTÚDIUM PÍSMA 
Čo o tejto téme hovorí Biblia? 

 
 
Pri štúdiu nasledujúcich oddielov si klaďte tieto otázky: 
 
• Čo to znamená byť Kristovou nevestou? 
• Ako starozmluvné obrazy prenikajú do novozmluvných obrazov? 
• Aké sú pre zbor niektoré dôsledky toho, že je Kristovou nevestou? 
 
Oddiely 

 
Zopakovanie základov  
 

Jeremiáš 2:2, 24, 32; 3 
 
 
 
 
 
Ozeáš 2:18-23 

 
 
 
 
 
Štúdium novozmluvných obrazov 
 

1 Korinťanom 6:12-17  
 
 
 
 
 

2 Korinťanom 11:1-4 
 
 
 
 
 

Efezanom 5:22-32 
 
 
 
 
 

Zjavenie 19:1-10; 21:1-14; 22:17 
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KROK 3:  NAHLIADNUTIE DO INÝCH ZDROJOV 
Čo sa môžeme naučiť od iných autorov?  

 
 

„Nevesta Kristova”, David Watson. 
Úryvok z 9. kapitoly z knihy I Believe in the Church, s. 129-139. Copyright © 
1978. V origináli použité s dovolením Hodder and Stoughton Limited, London, 
England. Všetky práva vyhradené. 
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 Nevesta Kristova 
David Watson 

 
 
Toto je jeden z najkrajších obrazov 

popisujúcich cirkev. V Biblii sa vysky-
tuje často a hovorí o intímnom spojení 
medzi Bohom a jeho ľudom, ktoré teraz 
zakúšame osobne aj ako spoločenstvo, 
a ktoré bude jedného dňa zavŕšené 
v nebi. „Tvojím manželom je predsa tvoj 
Tvorca, Hospodin zástupov je jeho me-
no... Veď Hospodin ťa povolal ako 
opustenú a duchom skormútenú ženu. 

Možno zapudiť ženu mladosti? — hovo-
rí tvoj Boh“ (Izaiáš 54:5-6). „Už ti viac 
nepovedia: Opustená a tvojej krajine: 
Spustošená, lebo ťa budú volať: Obľú-
bená a tvoju krajinu: Vydatá, lebo 
v tebe má Hospodin zaľúbenie a tvoja 
krajina sa za neho vydá. Ako si mladík 
berie pannu, tak si ťa vezme tvoj stavi-
teľ a ako sa ženích teší z nevesty, tak 
sa bude z teba tešiť tvoj Boh“ (62:4-5). 

Izrael bol ako Božia nevesta povo-
laný do duchovného vzťahu, ktorý sa 
mal vyznačovať absolútnou vernosťou 
a oddanosťou. Táto nevesta sa mu bez-
podmienečne oddala a s istou nádejou 
očakávala jeho príchod. Akákoľvek ne-
poslušnosť jeho slovu alebo oddanosť či 
vernosť komukoľvek inému sa preto 
mala považovať za duchovné cudzolož-
stvo – čo je zrejme najvážnejší zo všet-
kých hriechov, ku ktorému patria aj 
najvážnejšie dôsledky. „Videl si, čo ro-
bila izraelská odpadlíčka? Chodila na 
každý vysoký vrch a pod každý zelený 
strom a tam smilnila... Svojím vyzýva-
vým smilstvom znesvätila celú krajinu 
a cudzoložila s kameňom i drevom. No 
ako neverná žena opúšťa svojho druha, 

tak ste ma neverne opustili vy, dom 
Izraela — znie výrok Hospodina“ (Jere-
miáš 3:6, 9, 20).  

Proroci používali takúto obraznosť 
a pripomínali Božiemu ľudu ich vážnu 
zmluvu lásky, ktorú porušili. Boh si ich 
povolal k sebe, požehnal ich svojimi 
darmi, obohatil ich svojou slávou 
a napriek tomu ho opustili a išli za 
inými milencami, ktorí im nemohli po-
núknuť nič skutočné a trvalé. „Šíril sa 

o tebe chýr medzi národmi pre tvoju 
krásu, lebo bola dokonalá pre nádheru, 
ktorou som ťa ja vystrojil — znie výrok 
Pána, Hospodina. Avšak spoľahla si sa 
na svoju krásu, smilnila si pre svoj 
chýr a zahrňovala si smilstvom každé-
ho. Oddala si sa každému, kto šiel oko-
lo... Cudzoložná žena miesto svojho 
muža berie cudzích... Preto, neviestka, 
počuj slovo Hospodina!... Vydám ťa do 

ich rúk, zbúrajú ti vyvýšeninu na ol-
tárnom podstavci, zrúcajú ti výšiny, 
vyzlečú ťa z tvojich šiat, poberú ti 
ozdoby a nechajú ťa holú a nahú. Pri-
vedú proti tebe zhromaždenie, ukame-
ňujú ťa, rozsekajú ťa svojimi mečmi“ 
(Ezechiel 16: 14-15, 32, 35, 39). 

Najvýraznejší zo všetkých je prorok 
Ozeáš, ktorý si kvôli prorockej zvesti, 
ktorú mal priniesť, na základe Božieho 
povolania vzal za ženu neviestku, ktorá 
ostala naďalej neviestkou a bola never-
ná svojmu manželovi. Vtedy, z hĺbok 
osobnej a rodinnej bolesti, prišlo Božie 
slovo s veľkou mocou a dôrazom 
a napriek tomu i so zarážajúcou než-
nosťou – ako od manžela, ktorý stále 
hlboko miluje svoju nevernú ženu: 
„Preto, hľa, vyvábim ju, zavediem na 
púšť a prehovorím k jej srdcu. Odtiaľ 
jej dám vinice a údolie Achór ako brá-
nu nádeje a odtiaľ mi odpovie ako 
v dňoch svojej mladosti... V ten deň — 
znie výrok Hospodina — bude ma volať: 
Môj muž, a nebude ma viac volať: Môj 
Baal... Zasnúbim si ťa naveky, zasnú-
bim si ťa v spravodlivosti, práve, láske 
a v milosrdenstve. Zasnúbim si ťa vo 

vernosti a ty spoznáš Hospodina. (Oze-
áš 16-18, 21-22).  

Vrelosť, vášeň a nežnosť tohto 
vzťahu medzi Bohom a jeho ľudom vid-
no najjasnejšie v dvoch starozmluv-
ných oddieloch, ktoré boli pôvodne po-
važované za sekulárne básne o ľudskej 
láske. Ide o Žalm 45 a Veľpieseň. Zbor, 
ktorý sa stal chladným, tvrdým, (mož-
no) pracovne výkonným a moralistic-
kým, by najlepšie urobil, keby venoval 
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čas uvažovaniu o týchto básňach. Aké 
fascinujúce to je, keď nebeský Ženích 
povie nám, svojej pozemskej a nevernej 
neveste: Uchvátila si mi srdce, sestra 
moja, snúbenica, očarila si ma jediným 
pohľadom, jedinou retiazkou svojho 
náhrdelníka. Aké len krásne sú tvoje 
nežnosti, sestra moja, snúbenica!“ 
(Veľpieseň 4:9-10).  

Obraz manželstva, ktorý sa tak čas-
to používal na opis Izraela, je dôležitou 
témou týkajúcou sa charakteru cirkvi. 
Keď sa Jánovi učeníci pýtali Ježiša na 
pôst, odpovedal im: „Môžu sa azda sva-
dobní hostia na svadbe postiť v prítom-

nosti ženícha?“ (Marek 2:18-20) Ne-
skôr, keď hovoril o múdrych a hlúpych 
družičkách, ktoré čakali na ženícha, 
opísal nebeské kráľovstvo ako svadob-
nú hostinu Kráľovho Syna. Pavol rov-
nako viackrát opisuje cirkev ako Kris-
tovu nevestu. A v Zjave-ní Jána nastá-
va vrchol chvály v nebi, keď „nadišla 
Baránkova svadba“ (Zjavenie 19:7).  

Na tomto úplne biblickom obraze 
cirkvi si možno všimnúť tri hlavné výz-
namné prvky. 

 
Morálna čistota 

 
V Pavlovom úžasnom oddiele 

o kresťanskom manželstve (Efezanom 
5:22-33) je niekedy ťažké rozlíšiť, či 
hovorí hlavne o manželovi a manželke 
alebo o Kristovi a jeho cirkvi. „Pretože 
muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, 
Spasiteľ tela, je hlavou Cirkvi. Ako je 
Cirkev podriadená Kristovi, tak vo 
všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte 
svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval 
Cirkev a vydal za ňu samého seba, aby 
ju posvätil očistným kúpeľom vody 

a slovom; aby si pripravil Cirkev sláv-
nu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, 
ani nič podobné, aby bola svätá a bez 
poškvrny... Preto človek zanechá otca 
i matku a pripúta sa k svojej žene. A tí 
dvaja budú jedným telom. Toto tajom-
stvo je veľké, no hovorím to vzhľadom 
na Krista a Cirkev.“  

Na základe týchto slov a kontextu 
tohto oddielu je jasné, že Pavlovi ide 
o morálnu čistotu cirkvi. Hovorí Efeza-
nom: „Nemajte účasť na neplodných 

skutkoch tmy; radšej ich odhaľuj-
te...nebuďte nerozumní, ale pochopte, 
čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa ví-
nom...ale buďte naplnení Duchom.“ 
(11,17-18). 

Avšak v cirkvi by na morálnej čisto-
te nemalo byť nič chladné ani tvrdé. To 
bola chyba farizejov. Rýchlo súdili 
a neochotne odpúšťali, čím ukázali, že 
sú ďaleko od svojho Pána, i keď vyzná-
vali, že ho uctievajú s takou oddanou 
usilovnosťou.  

Kristus, naopak, bol úplne bez 
hriechu a napriek tomu ohromne prí-
ťažlivý pre hriešnikov. Ako v teplý letný 

večer svetlo priťahuje mole, tak Kristus 
priťahoval k sebe taký zmiešaný a nes-
lávne známy okruh priaznivcov, že ho 
vážení ľudia nazývali „priateľ hriešni-
kov“ (a toto pomenovanie mysleli pos-
mešne). Dostojevskij raz o Ježišovi po-
vedal: „Myslím, že niet nikoho milšieho, 
hlbšieho, súcitnejšieho a dokonalejšie-
ho, ako je Ježiš. So žiarlivou láskou si 
hovorím, že nielen neexistuje nikto ďal-
ší ako on, ale že taký človek nikdy ne-
môže existovať.“ 

Rovnako sa morálna čistota cirkvi 
nesmie nikdy stať prehnane prísnou 
a kritickou, nesmie presadzovať status 
quo buržoáznej morálky a zatracovať 
akýkoľvek odklon od platných konven-
cií. Na tom nie je nič milé ani súcitné. 
Namiesto toho by to malo bez hanby 
byť spoločenstvom hriešnikov, ktorí sa 
naučili alebo sa aspoň učia odpúšťať 
a prijímať odpustenie. Je pravdou, že 
Božiu milosť by malo byť vidno na stá-
lej premene hriešnych životov na Kris-
tovu podobu. Ale tento proces sa na 
zemi nikdy neskončí a nevesta, ktorú 
tak veľmi miluje jej Ženích, nesmie po-
hŕdať údmi svojho vlastného tela.  

 
Biskup z Woolwichu, Michael Mar-

shall, napísal v Southwark News: 
 
Cirkev by sa mala vyznačovať tým, 
že spája partiu ľudí, ktorých by do 
jedného spoločenstva neprilákal 
žiaden iný klub alebo spoločnosť. 
Pravdaže do nej budú patriť muži 
a ženy, ktorí budú nápadní svojimi 
dobrými skutkami a svätosťou. Ale 
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taktiež do nej budú patriť zápasiaci 
a poblúdení, padlí a slabí: toto je 
katolícke náboženstvo... To hlavné, 
čo cirkvi dal náš Pán, bola dobrá 
správa o odpustení a uzdravení, 
a je skutočne veľmi dôležité sa 
k tomu vrátiť s novou autoritou na 
základe Písma a s pastoračným zá-
palom v čase, keď sa láska stáva 
chladnou a prekvitá moralizovanie. 
Skvelá vec na kresťanstve je to, že 
nepotrebujete byť v poriadku: po-
trebujete odpustenie.  
 
Pavol vyslovene napísal kresťanom 

v Ríme, že už neboli v zajatí zákona, 
pretože „zomreli“ v Kristovi a zákon 
zväzuje človeka iba počas jeho života. 
„Vydatá žena je zákonom viazaná 
k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však 
muž zomrie, žena je oslobodená od zá-
kona, ktorý ju viazal k mužovi.... Tak aj 
vy, bratia moji, zomreli ste zákonu skr-
ze Kristovo telo, aby ste patrili inému, 
tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, 
aby sme prinášali ovocie Bohu“ (Rima-
nom 7:2,4).  

Toto je fascinujúca myšlienka, 
s ktorou apoštol pracuje veľmi trúfalo. 
Rovnako, ako pôsobil Duch Svätý 
v Máriinom tele, aby mohla „priniesť 
Božie ovocie“ porodením Ježiša, Duch 
Svätý rovnako pracuje v našich srd-
ciach, keď patríme Kristovi a spočíva-
me v objatí jeho lásky, aby sme tiež 
mohli niesť „Božie ovocie“ a žiť život, 
ktorý je stále viac podobný tomu Kris-
tovmu. Taký život, ktorý možno pozoro-
vať u kresťanov jednotlivcov a pri cir-
kvi, je morálne čistý a zároveň očarujú-
ci, súcitný, odpúšťajúci a príťažlivý.  

 

Čistota v učení 
 
„Veď horlím za vás Božou horlivos-

ťou“, napísal Pavol Korinťanom, „a za-
snúbil som vás jednému mužovi, aby 
som vás odovzdal Kristovi ako čistú 
pannu. Bojím sa však, aby sa vaše 
zmýšľanie neodvrátilo od úprimnosti 
a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol 
had Evu svojou ľstivosťou. Keď k vám 
niekto príde a zvestuje vám iného Ježi-
ša, než sme vám hlásali my, alebo keď 

prijímate iného ducha a iné evanje-
lium, než ste dostali, vy to pokojne 
znášate“ (2 Korinťanom 11:2-4). 
A v liste Galaťanom vyhlásil, že „keby 
sme my alebo aj anjel z neba hlásali iné 
evanjelium namiesto toho, ktoré sme 
vám hlásali — nech je prekliaty!“ (Gala-
ťanom 1:8). Okrem toho Ježiš naznačil, 
že duchovné cudzoložstvo je ešte hor-
šie, oveľa horšie než to fyzické. Vtedaj-
ším náboženským vodcom, ktorí sa 
previnili duchovným cudzoložstvom, 
povedal, že neviestky ich predchádzajú 
do nebeského kráľovstva (Matúš 
21:31).  

Kto sú v cirkvi tí duchovní cudzo-
ložníci? Na základe tohto oddielu z listu 
Korinťanom sú to tí, ktorých učenie je 
skazené. Ježiš prekypoval aj milosťou 
aj pravdou, a to isté musí stále viac 
platiť aj o cirkvi. Preto morálna čistota 
nestačí. Ak má byť cirkev Kristovou 
vernou nevestou, jej čistota v učení je 
taktiež extrémne dôležitá. Avšak Nová 
zmluva celkom jasne hovorí o tom, že je 
nutné byť verný apoštolskému učeniu. 
Toto je nutné zdôrazniť v dobe, ktorá 
na chladnú ortodoxiu v učení reaguje 
tým, že akceptuje skoro hocičo. V člán-
ku z The Times o správe Výboru pre 
učenie Anglikánskej cirkvi sa objavil 
nasledujúci komentár: „Osemnásť teo-
lógov má spoločné to, že veria v pravde-
podobnosť Božej existencie a ctia Ježi-
ša. V takmer všetkom ostatnom sa ne-
zhodujú. Bežný človek sediaci v lavici, 
ktorý chce objaviť základné prvky viery 
svojej cirkvi, zistí, že možností výberu 
je tak veľa, že prijateľné je takmer ho-
cičo... To vzbudzuje dojem... že Angli-
kanizmus je náboženstvom bez doktrí-
ny.1  

To isté by sa dalo povedať aj o väč-
šine ostatných denominácií. V roku 
1961 jedna z najlepších prieskumných 
agentúr v Spojených štátoch urobila 
prieskum protestantských seminárov. 
Zo študentov v nich 56% odmietlo na-
rodenie Krista z panny, 71% odmietlo 
život po smrti, 54% odmietlo Kristovo 
telesné vzkriesenie a 98% odmietlo 
Kristov osobný návrat na túto zem. Ho-

                                                 
1 16 Február 1976 
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ci nedávno nastal zdravý návrat k štú-
diu biblie a k obnove viery v autoritu 
Písma ako zapísaného Božieho slova, 
v cirkvi je ešte stále mnoho ľudí, ktorí 
spochybňujú a niekedy kategoricky 
odmietajú najzákladnejšie pravdy kres-
ťanskej viery. Keď „had zviedol Evu 
svojou ľstivosťou,“ spochybnil Božie 
slovo: „Naozaj Boh povedal..?“  

Je významné, že prvé pokušenie za-
znamenané v Novej zmluve je podobné. 
Satan dvakrát vyvolal pochybnosti 
v Ježišovej mysli: „Ak si Boží Syn...Ak 
si Boží Syn...“ (Matúš 4:3,6). Jeho tak-
tika sa mení málokedy a Pavol sa obá-

val, že zbor v Korinte sa nechá zviesť 
preč od úprimnej a čistej oddanosti 
Kristovi, ktorú je možné pozorovať 
v obsahu učenia evanjelia, ktoré prijí-
majú a vyučujú. Peter taktiež videl, že 
tí, ktorí prekrúcali učenie z Pavlových 
listov, „ako aj ostatné Písma“, tak robili 
„na vlastnú záhubu“ (2 Petrov 3:16). 
Boh od svojej cirkvi očakáva morálnu 
čistotu i čistotu v učení. Potrebujeme 
prekypovať milosťou a pravdou, ak 
máme byť nevestou pripravenou pre 
svojho Ženícha.  

S ohľadom na toto nemôže žiaden 
kresťan, ani žiaden cirkevný zbor, ani 
žiadna skupina v zbore tvrdiť, že je ab-
solútne čistá v jednej či druhej oblasti. 
Ak povieme, že sme nezhrešili, klame-
me sami seba. A o našom pochopení 
pravdy platí, že vidíme „akoby v zrkad-
le, v záhade“. Naše poznanie a porozu-
menie je len čiastočné. V žiadnom prí-
pade nemôžeme vyhlásiť, že sme už 
dokonalí. Ľudia so zápalom pre svätosť 
alebo pravdu potrebujú svoj zápal 
mierniť pokorou. Všetci sa potrebujeme 
veľa učiť, všetci máme mnoho chýb, 

všetci sa môžeme učiť od seba navzá-
jom. Žiaden človek či skupina nemá 
monopol na Božiu pravdu či Božieho 
Ducha. Duchovná arogancia je znakom 
farizejstva. Je sterilná a urážlivá voči 
Bohu i ľuďom. Nevesta ešte nie je pri-
pravená na svoj svadobný deň. 

 
Láska 

 
Toto určite očakáva ženích od svojej 

nevesty najviac zo všetkého. Krása 

a vernosť sú dôležité, to áno, ale on 
predovšetkým očakáva lásku.  

Podstatou manželského vzťahu je 
láska. Základom tejto lásky je bezvý-
hradná a celoživotná oddanosť. Nie je 
závislá na pocitoch. Ale niečo by nebolo 
o poriadku, keby tam tie pocity nikdy 
neboli. Vo vzťahu musí byť vrelá a hl-
boká oddanosť, čo je niečo iné ako na-
pĺňanie jednotlivých úloh. Pavol vo svo-
jom klasickom oddiele jasne ukázal, že 
duchovné dary, porozumenie, pozna-
nie, viera, štedrosť, obetavosť sami 
o sebe bez lásky nie sú ničím (1 Korin-
ťanom 13).  

V liste efezskému zboru vzkriesený 
Kristus pochválil Efezanov za ich usi-
lovnosť, trpezlivú vytrvalosť a čistotu 
v učení. „Ale“, pokračoval, „mám proti 
tebe to, že si opustil svoju prvú lásku.“ 
Zbor v Efeze bol jedným z výstavných 
kusov kresťanskej viery. Ich aktivity 
a zrelosť sa stali inšpiráciou pre mno-
hých. Avšak i pri tom všetkom neboli 
bez lásky ničím. Kristus im nariadil, 
aby robili pokánie. „Inak prídem za te-
bou a ak sa nebudeš kajať, pohnem 
tvoj svietnik z jeho miesta“ (Zjavenie 
2:1-7). Môže vôbec existovať manžel-
stvo, ak nevesta stratila svoju lásku 
k ženíchovi?  

Biblia odvážne ukazuje, že naša 
láska k Pánovi by mala byť veľmi in-
tímna. Podstatou života, ktorý pre nás 
Boh pripravil, je, aby sme poznali Boha 
a jeho Syna Ježiša Krista, pričom slovo, 
ktoré Ján používa, je slovo, hoci dosť 
bežné, ktoré sa často používa na opis 
mužovho poznania svojej ženy v najin-
tímnejšom sexuálnom vzťahu v rámci 
manželstva. Sme povolaní k tomu, aby 
sme sa radovali v Pánovi a „ako sa že-
ních teší z nevesty, tak sa bude z teba 
tešiť tvoj Boh“ (Izaiáš 62:5).  

Vrúcna láska, preukázaná ne-
ochvejnou vernosťou – to by mal byť 
postoj cirkvi voči jej nebeskému žení-
chovi. A naopak, Boh sľubuje, že bude 
nepretržite vlievať lásku do našich sŕdc 
Duchom Svätým. Naučili sme sa milo-
vať Krista tak hlboko, že môže očakávať 
našu vernosť bez ohľadu a to, čo nás to 
môže stáť? Pravdivé príbehy o mimo-
riadnej vernosti prekvitajú v mnohých 
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častiach sveta, kde nasledovať Krista 
znamená ochotu byť verným až na 
smrť. Podľa istého odhadu bolo 
v dvadsiatom storočí umučených viac 
kresťanov, než za celé dejiny kresťan-
skej cirkvi dokopy. Nasledujúci príbeh 
je typickým príkladom úplnej obete, ku 
ktorej sú mnohí povolaní svojím Maj-
strom, ktorý položil svoj život za nás 
všetkých: 

 
Píšem o čistej láske v komunis-

tickej Číne. Istý pastor a dve kres-
ťanské dievčatá boli odsúdení na 
smrť. Ako i pri mnohých iných prí-

ležitostiach v dejinách cirkvi sa im 
ich prenasledovatelia vysmievali. 
Sľúbili, že pastora prepustia, ak 
dievčatá zastrelí. Prijal to.  

Dievčatá čakali na väzenskom 
dvore na ohlásenú popravu. Iný vä-
zeň, ktorý túto scénu sledoval zo 
svojej väzenskej cely, opísal ich tvá-
re ako bledé, ale neuveriteľne nád-
herné. Nekonečne smutné, ale ľú-
bezné. Ľudsky povedané, mali 
strach, ale rozhodli sa prijať smrť 
bez toho, aby sa vzdali svojej viery. 
Potom prišiel ich popravca, obklo-
pený strážnikmi, s revolverom 
v ruke. Bol to ich vlastný pastor.  

Dievčatá si niečo pošepkali 
a potom sa pred pastorom úctivo 
sklonili. Jedna z nich povedala:  

„Než nás zastrelíte, chceme vám 
zo srdca poďakovať za to, čo ste pre 
nás urobili. Pokrstili ste nás, nauči-
li ste nás večnému životu, dali ste 
nám Večeru Pánovu rovnakou ru-
kou, v ktorej teraz máte zbraň. 
Nech vás Boh odmení za všetko 
dobré, čo ste pre nás urobili. Tak-

tiež ste nás naučili, že kresťania sú 
niekedy slabí a páchajú hrozné 
hriechy, ale opäť môžu prijať od-
pustenie. Keď budete ľutovať, čo sa 
nám chystáte urobiť, nezúfajte ako 
Judáš, ale robte pokánie ako Peter. 
Nech vás Boh žehná a pamätajte, 
že naše posledné myšlienky neboli 
myšlienkami pobúrenia nad vašim 
zlyhaním. Každý si prechádza ho-
dinami temnoty. Umierame 
s vďačnosťou.“ 

Opäť sa sklonili. Vedeli, že to bol 
Pán, kto dovolil, aby utrpenie prišlo 
v podobe,  v akej ho budú pociťovať 
najviac: pri zrade ich vlastného 
pastora. 

Srdce tohto pastora bolo zatvr-
dené. Zastrelil tie dievčatá. Neskôr 
jeho samého zastrelili komunisti. 
Toto sa stalo v Tiang-si.2  
 
Zaujímalo by ma, koľko z nás vní-

ma vernosť Kristovi takto. Možno mys-
líme na vernosť pravde v Písme, ver-
nosť v chodení na bohoslužby, vernosť 
našej vlastnej tradícií, ale ako veľmi sa 

zaoberáme vernosťou zahŕňajúcou veľ-
ké utrpenie či dokonca smrť?  

Takúto vrcholnú obeť zrejme nebu-
deme musieť priniesť všetci. Ale bude-
me jej schopní, len keď sa naučíme 
Krista poslúchať dennodenne a milovať 
ho nadovšetko v celom svojom živote. 
On ako odpoveď na svoju úplnú, obe-
tavú a pevnú lásku k nám neočakáva 
nič menej než ochotnú a radostnú od-
poveď celého nášho srdca – pretože 
máme byť jeho nevestou!  

Francis Schaeffer to vo svojej knihe 
The Church Before the Watching World 
(Cirkev pred dívajúcim sa svetom) po-
dáva výrečným a pôsobivým spôsobom:  

 
Musíme sa pýtať: „Zápasím len 

o vernosť v učení?“ Toto je ako že-
na, ktorá sa nikdy nevyspí s nikým 
iným, ale nikdy neprejaví lásku 
svojmu manželovi. Je to dostatočný 
manželský vzťah? Nie, miliónkrát 
nie. Ak som však kresťan, ktorý ho-
vorí a koná v záujme vernosti 
v učení, ale neprejavujem lásku 
svojmu božskému ženíchovi, som 

na tom rovnako ako taká žena. Boh 
od nás nechce len vernosť v učení, 
ale našu každodennú lásku. Pozor, 
nie len teoreticky, ale prakticky. 
My, ktorí sme Božími deťmi, si mu-
síme uvedomiť závažnosť moderné-
ho odpadlíctva. Musíme sa navzá-
jom povzbudzovať, aby sme sa na 
ňom nijak nepodieľali. Ale zároveň 
musíme byť tou milujúcou, pravou 

                                                 
2 Z Voice of the Martyrs, č. 2, 1977. 
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nevestou božského ženícha skutoč-
ne a prakticky deň za dňom, upros-
tred duchovného cudzoložstva na-
šej doby. Sme povolaní k tomu, aby 
sme najprv boli vernou nevestou, 
ale to nie je všetko. Naše povolanie 
nie je len byť vernou nevestou, ale 
taktiež milujúcou nevestou.3  
 
Každá nevesta, ktorá sa pripravuje 

na svoj svadobný deň, sa musí venovať 
mnohým dôležitým detailom. Nemali by 
však pre ňu byť záťažou, ale skôr pre-
javmi jej lásky k ženíchovi. Ako kresťa-
nia sa môžeme tešiť na slávny svadob-

ný deň. Doslova nadpozemský. „Počul 
som akoby hlas veľkého zástupu, ako 
hukot množstva vôd, a ako dunenie 
mohutných hromov, ktorý volal:

                                                 
3 Francis Schaeffer, The Church Before the Wat-
ching World, Inter–Varsity Press, 1972, s. 51. 

Haleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš 
všemohúci Boh. Radujme sa, plesajme 
a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla 
Baránkova svadba a jeho nevesta sa 
pripravila. Bolo jej dovolené obliecť sa 
do čistého žiariaceho kmentu — lebo 
tým kmentom sú spravodlivé skutky 
svätých. Povedal mi: Napíš: Blahosla-
vení sú tí, čo sú povolaní na Baránkovu 
svadobnú hostinu“ (Zjavenie 19:6-9).  

Takáto nádej by pre nás mala byť 
neustálym povzbudením k tomu, aby 
sme sa pripravovali na ten slávny deň 
a obzvlášť k tomu, aby sme stále viac 
milovali toho, kto miloval nás ako prvý. 

 
 

*
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KROK 4:  PRÍPRAVA VLASTNEJ ODPOVEDE 
Aké sú tvoje prvotné závery? 

 
 
Duchovné formovanie  

 

 Modlite sa za to, aby vám Pán ukázal, čo znamená pre vás osobne, že ste sú-
časťou cirkvi ako Kristovej nevesty. Proste Ducha Svätého, aby pracoval vo va-
šom srdci a usvedčoval vás z toho, čo potrebujete robiť, aby ste pripravovali 
seba i svoj zbor pre ženícha. Zapíšte si svoje závery. 

 
 
 
 

 
 
 
Hlbšie porozumenie  

 

 Opíšte, čo znamená pre Cirkev, že je Kristovou nevestou, a vytvorte dôsledky 
tohto obrazu pre život a službu zboru. Použite túto odpoveď ako pomôcku pri 
dávaní dokopy hlavných tém tohto kurzu: identity, misie, služby a zrelosti Cir-
kvi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zručnejšia služba  

 

 Zamyslite sa nad celým kurzom a pýtajte sa, v ktorých kritických oblastiach 
váš zbor potrebuje najviac rásť. Stretnite sa s vodcami vášho zboru alebo vod-
cami vašej oblasti služby v zbore a hovorte spolu o najkritickejších záležitos-
tiach, ktorým je podľa vás nutné sa venovať, aby váš zbor bol dokonalou ne-
vestou pre Krista.  

 

 

 Vytvorte akčný plán ďalšieho postupu pre váš zbor s použitím nasledujúcej 
tabuľky. Najprv určte oblasti, v ktorých najviac potrebujete rásť. Potom popíš-
te kroky, ktoré je nutné podniknúť, aby sa váš zbor v danej oblasti zlepšil. Ná-
sledne napíšte, kto tie kroky podnikne a do akého dátumu. Nakoniec spíšte 
všetky finančné, materiálne, informačné či ľudské zdroje potrebné na usku-
točnenie týchto krokov. Bude dobré, keď väčšie úlohy rozdelíte na menšie kro-
ky. 
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KROK 5:  DISKUSIA O TÉME 
Čo sa môžeme naučiť jeden od druhého? 

 
 
1. Čo pre váš zbor znamená, že je Kristovou nevestou? Aké praktické dôsledky 

z toho vyplývajú? 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aký dopad by to malo na váš zbor, keby jeho členovia plne chápali, že spolu 

sú Kristovou nevestou? Aký dopad by to malo na vás?  
 
 
 
 
 
 
 

3. Ako obraz nevesty spája hlavné otázky tohto kurzu: „Čo je cirkev?“, „Prečo 
cirkev existuje?“, „Čo má cirkev robiť?“ a „Ako vyzerá dobrá cirkev?“ ? Inými 
slovami, ako obraz nevesty predstavuje identitu, misiu, službu a zrelosť cir-
kvi? 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aké praktické kroky potrebuje váš zbor alebo vaša oblasť služby v zbore pod-
niknúť, aby váš zbor bol presne takým, aký ho Boh chce mať ako nevestu pre 
svojho Syna, Pána Ježiša Krista?  
 
 
 
 
 
 

 
5. Na základe zopakovania si vašej práce v tomto kurze, aký je najdôležitejší 

praktický krok pre váš zbor (a pre vás), potrebný k tomu, aby ste boli cirkvou, 
akú Kristus chce mať? 
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KROK 6:  PRAKTICKÉ ČINY POSLUŠNOSTI 
Aké dôsledky vyplývajú z tejto témy? 

 
 
1. Dajte dokopy vašu prácu v tomto kurze vo formáte, ktorý vám pomôže 

v nasledujúcich rokoch efektívnejšie slúžiť Kristovi v jeho cirkvi. Môžete si 
všetky vaše poznámky odložiť do zakladača alebo zápisníka. Môžete si zapísať 
hlavné body toho, čo ste sa naučili a taktiež budúce praktické kroky vyplýva-
júce z vášho štúdia.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Podniknite najdôležitejší praktický krok potrebný k tomu, by bol váš zbor do-
konalejšou Kristovou nevestou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Podeľte sa o svoje plány so svojim dôverníkom alebo s jedným či viacerými 
členmi vášho tímu vodcov. Nadviažte s nimi vzťah vzájomnej zodpovednosti 
v súvislosti vašimi budúcimi praktickými krokmi. 

 

 

Tento študijný materiál a jeho kópie poskytuje slovenský vydavateľ užívateľom bezplatne. 

Jeho vydávanie však má svoje náklady. Pomôžete nám, ak ako vďačný používateľ tejto 
lekcie svojim príspevkom podporíte prípravu a vydanie ďalších kurzov. Ďakujeme Vám. 
Podrobnejšie informácie o podpore na: www.cb.sk/index.php/kniznica/zborova-kola 
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POZNÁMKY 


