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SLÁVA 
Téma 1 

 

 
PREČO JE CIRKEV PRE BOHA TAK VÝNIMOČNÁ? 

 
 
 

Prehľad: 
 
Náš prieskum nás povedie ku chvále Boha za krásu a slávu jeho cirkvi. Budeme 

skúmať, ako sa podstata cirkvi týka nášho trojjediného Boha a odkryjeme význam 
cirkvi v Božom pláne spásy. 

 
 

Ciele: 
 
Pomôcť zborovým vedúcim: 
• Získať jasnejší obraz o kráse a sláve Kristovej cirkvi. 

• Preskúmať vzťah medzi Božou Trojicou a cirkvou. 

• Skontrolovať, v akom stave je ich súčasný záväzok voči miestnemu zboru. 

• Uctievať Boha za to, akú svoju cirkev stvoril. 

• Aby boli schopní učiť všetky úrovne zboru o sláve cirkvi. 

 
 

Možné výsledky: 
 
Zboroví vedúci: 
• Získajú plnšie porozumenie krásy a zázraku Kristovej cirkvi. 

• Budú mať plnšie porozumenie vzťahu medzi Božou Trojicou a cirkvou. 

• Zhodnotia, do akej miery pociťujú svoj záväzok voči miestnemu zboru. 

• Vytvoria si vhodné spôsoby pre vyučovanie všetkých úrovní svojho zboru 
o sláve cirkvi. 

• Budú uctievať Boha za to, akú svoju cirkev stvoril. 
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KROK 1:  POCHOPENIE TÉMY 
Na ktoré hlavné otázky sa treba zamerať? 

 
 
Hlavné prvky témy 
 
Objektom nášho skúmania bude majestátnosť a sláva Kristovej cirkvi. Otázka: 

„Čo je cirkev?“ je kostrou celej tejto témy. Je cirkev sociálna skupina? Duchovná rea-
lita? Ak áno, do akej miery? Čo mal Kristus na mysli, keď povedal „Vybudujem svoju 
cirkev“? Ako by ste definovali podstatu alebo charakter cirkvi? Ako sa cirkev týka 
každej osoby Božej Trojice? Prečo je pre Boží plán s týmto svetom cirkev tak dôležitá? 

 
 
Výroky 
(Výroky sú vyjadrenia, ktoré vás majú priviesť k uvažovaniu o téme. Môžu a nemusia odrá-
žať biblickú múdrosť.) 
 
„Skutočným pokladom cirkvi je sväté evanjelium Božej slávy a milosti.“ 

  - Martin Luther, 95 téz z roku 1517. 
 

„Spoločenstvo [cirkev] je pozemsko-historická forma existencie samotného Ježiša 
Krista… Cirkev je jeho telo, ktoré je neustále tvorené a obnovované prebúdzajú-
cou silou Ducha Svätého.“ 

- Karl Barth, Cirkevná dogmatika (citované Paulom Avisom v The 
Church in the Theology of the Reformers, 219). 

 
„Ak sa naše stíšenia budú namiesto Krista točiť okolo cirkvi, môžme si byť istí že 
je to začiatok duchovného rozpadu. Cirkevná doktrína, ktorá nie je zameraná na 
Krista, je falošná a ide sama proti sebe.“ 

  - Edmund Clowney, The Church, 15. 
 
Biblické porozumenie cirkvi znamená vidieť cirkev ako neustále a hromadné uc-
tievanie vzkrieseného Krista, ktorý je vo svete, ale nie je zo sveta, a predsa bol na 
svet poslaný, aby bol súčasťou Božej misie.“ 

- Erland Waltner, Learning to Understand the Mission of the Church, 12. 
 
„Toto bolo prvotným impulzom reformačnej ekleziológie.“ „Reformátori schvaľujú 
fakt, že kde je evanjelium, tam je Kristus; a kde je Kristus, tam je cirkev.“ 

- Paul Avis, The Church in the Theology of the Reformers, 216, 221. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Téma 1: Sláva  ........................................................................................................................................................... 

KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: CIRKEV 

3 

Príklady zo života 
 
 
Niečo výnimočné 

 
Hneď po skončení stretnutia vedenia zboru si vás odchytí nový starší, a povie: 

„Bol som už súčasťou niekoľkých organizácii, ale toto je akosi niečo iné. Pracoval 
som vo viacerých obchodných komisiách, vo verejnom sektore aj v organizáciách po-
skytujúcich služby, a teraz aj v tomto zbore. Akokoľvek je to tiež organizácia ako aj 
všetky ostatné, niečo sa tu zdá odlišné od čohokoľvek, čo som kedy zažil, avšak ne-
viem to pomenovať. Rozumiete, čo sa snažím povedať? Čo je to, čo cirkev tak oddeľu-
je od všetkého ostatného?“ 

 
Ako by ste reagovali? 
 
 
 
 
Nový kazateľ 
 
Zbor zamestnal nového kazateľa, ktorý je plný nadšenia, vízie do budúcnosti 

a ideálov. V tíme vedúcich sa s entuziazmom podelí o to, že cirkev to sú ľudia vyvo-
lení Bohom, že je to telo samotného Ježiša Krista a že v nej prebýva a zmocňuje ju 
Svätý Boží Duch na Jeho slávu. Ako sa tak s vedúcimi (ktorí už čo-to majú za sebou) 
delí o svoju skvelú víziu, niekoľkí z nich začnú byť netrpezliví, pozerať sa na hodinky 
a venovať svoju pozornosť na program stretnutia. Po chvíli ho jeden zo starších ve-
dúcich konečne preruší a povie: „Dobre, dobre, všetky tie nadnesené myšlienky znejú 
úžasne, ale musíme sa už pustiť do ozajstných záležitostí. Máme ich tu celý zoznam 
a mám pocit, že je na čase, aby sme sa im začali venovať.“ 

 
Ako by ste sa zachovali vy, ak by ste boli v koži jedného z vedúcich prítomných na 
stretnutí? 

 
 
 
 

Prepojenie so zborom 
 

Kazateľ Marcel Hunták a jeho manželka Soňa zasvätili celé svoje životy miestne-
mu zboru. Boli vychovaní v čase, kedy nebyť pravidelným návštevníkom kostola bolo 
nemysliteľné a služby v zbore boli uniformné. Bohoslužby boli predvídateľné, rok čo 
rok sa spievalo zo stále toho istého čierneho spevníka. Každý zostával verný svojej 
denominácii. 

Ich tri deti, Boris (25), Melisa (23) a Jakub (21) to však teraz majú úplne iné. 
Všetci traja majú silnú vieru v Krista. Modlia sa, celkom pravidelne si čítajú Bibliu 
a nehanbia sa za svoju vieru. Nikto z nich však nepociťuje žiaden záväzok voči zboru 
ich rodičov. Boris chodí do kostola pravidelnejšie ako jeho sestra a brat. Nie je však 
súčasťou nijakého konkrétneho zboru. Páčia sa mu chvály v zbore Betánia, vyučova-
nie v zbore Jordán a neuveriteľný mládežnícky program v zbore Archa. Prakticky raz 
do mesiaca navštevuje Betániu a Jordán, a snaží sa to čo najlepšie zladiť s mládežou 
v Arche. 
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Melisa je aktívna vo vysokoškolskej kresťanskej skupinke. V zbore nevidí až taký 
zmysel. Keď raz či dva krát za semester zájde domov, ide do zboru svojich rodičov len 
preto, aby boli spokojní. 

Jakub stále žije doma, ale aj napriek tomu úspešne vykorčuľoval z povinnosti 
navštevovať zbor svojich rodičov. Má na to svoje dôvody: niektoré sú osobnou prefe-
renciou, ako napríklad to, že nemá veľmi rád vysmiaty a tlieskavý štýl chvál na bo-
hoslužbách. Ďalšie idú už viac do hĺbky. Je toho názoru, že človek môže byť kresťa-
nom aj bez toho, aby navštevoval nejaký zbor, a že zbor jeho rodičov je pre jeho ka-
marátov z práce úplne nepodstatný. 

Marcel a Soňa majú veľké starosti o všetky tri svoje deti a o ich postoje k zboru. 
Ak by sa s vami takto podelili o svoje starosti, ako by ste im poradili? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teraz, keď ste sa pozreli na Hlavné prvky témy, Výroky a Príklad zo života, 
ktoré sú tie hlavné otázky, ktorým sa je potrebné venovať, aby ste pochopili 
túto tému? 
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KROK 2:  ŠTÚDIUM PÍSMA 
Čo o tejto téme hovorí Biblia? 

 
  
Prečítajte si nasledujúce oddiely, ktoré obsahujú hlavné otázky z tejto témy. 

Stručne si zapíšte čokoľvek, čo ktorá pasáž hovorí o “vzťahu medzi Božou Trojicou 
a cirkvou” a o “úlohe a význame cirkvi.” 

 
• Matúš 16:13-20 

 

 
 

 

• Ján 14:9-27 

 
 
 
 

• Ján 15:26-27 

 
 
 
 

• Ján 16:5-16 

 
 
 
 

• Skutky 1:4-8 
 

 
 
 

• 1Korinťanom 3:16-17 
 

 
 
 

• 1Korinťanom 12:27 
 
 

 
 

• Efezanom 3:8-11 
 

 
 
 

• Kolosanom 1:15-20 

 



......................................................................................................................................................  Téma 1: Sláva 

KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: CIRKEV 

6 

KROK 3:  NAHLIADNUTIE DO INÝCH ZDROJOV 
Čo sa môžeme naučiť od iných autorov? 

 
 

„Sláva cirkvi“, Bruce Miller 
Copyright © 1999. V origináli použité s dovolením autora. 

 
 

„Cirkev a budúcnosť“, Stanley Grenz 
Úryvok z 9. kapitoly z knihy Stvorení pre spoločenstvo, strany 212-213. Copy-
right © 1996. V origináli použité s dovolením Baker Brook House, Grand Ra-
pids, MI. Všetky práva vyhradené. 
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Sláva cirkvi 
Bruce Miller 

 
 

Na čom skutočne záleží? 
 

Do obchodného domu vnikol pár 
povaľačov. Úspešne sa dostali dovnút-
ra, zostali tak dlho ako potrebovali 
a následne sa po nich už iba zľahla 
zem. Títo kamoši sa nezachovali ako 
iní tuláci. Nič neukradli. Nezmizol žia-
den tovar. 

Namiesto toho pomiešali ceny všet-
kých výrobkov. Povymieňali cenovky. 
Zamenili jednu hodnotu za inú. Po-
tmehúdsky odstránili cenovku z 300-
eurového fotoaparátu a prilepili ju na 
4-eurovú škatuľku kancelárskych po-
trieb. Odlepili cenovku z 5-eurovej 
knihy v mäkkej väzbe a nalepili ju na 
prívesný lodný motor. Precenili všetko, 
čo v obchode našli! 

Najbláznivejšie je však to, čo sa 
odohralo nasledujúce ráno. Obchod 
otvorili ako obvykle. Zákazníci začali 
nakupovať. Pred tým, než si to niekto 
všimol, prevádzka niekoľko hodín fun-
govala akoby sa nechumelilo. Niektorí 
ľudia upravili výhodný nákup, iní prišli 
o peniaze. Celé štyri hodiny si nikto 
nevšimol, že cenovky neboli na svojich 
miestach. 

Cenovky sa pomiešali. Cenný tovar 
sa stal lacným a lacné sa stalo dra-
hým. Zdá sa vám to povedomé? My to 
robíme každý jeden deň. Zamieňame 
dôležité veci za tie nedôležité. Ku kon-
cu svojho života je mnoho starých ľudí 
plných ľútosti nad rozhodnutiami, kto-
ré kedysi spravili. To, čo dávnejšie pô-
sobilo cenne, sa z perspektívy mno-
hých prežitých rokov stalo skoro bez-
významným. Chceme, aby naše životy 
mali zmysel, ale strácame k tomu prí-
ležitosť vždy, keď si v živote povymie-
ňame cenovky. Utrácate svoj draho-
cenný čas, energiu a peniaze na lacný 
tovar? Pozrime sa na to, na čom 
v tomto živote naozaj záleží. 

V dnešnej dobe je veľký záujem 
o spiritualitu, avšak návštevnosť cir-
kevných zborov je aj tak malá. Ľudia 

„podcenili“ cirkev. Na vec nevyčísliteľ-
nej hodnoty prilepili cenovku s nízkou 
hodnotou. Toto tragické prevrátenie 
hodnôt sa ale neudialo zo dňa na deň. 
Ku znehodnoteniu Kristovej cirkvi nás 
viedlo niekoľko trendov. Modernistické 
zameranie na individualizmus podko-
palo hodnotu spoločenstva, vrátane 
cirkevného spoločenstva. Sociálna re-
volúcia 60-tych rokov 20. storočia spo-
chybňovala hodnotu všetkých inštitú-
cii, vrátane cirkvi. Vzostup úspešných 
paracirkevných organizácií a úpadok 
samotných denominácií obral miestne 
zbory o najlepších vodcov a hlavných 
darcov. Zdalo sa, že to skôr „žije“ mimo 
miestnych zborov, než v nich. 

V tomto mätúcom víre myšlienok 
sa ľuďom spred očí vytratil význam 
a sláva cirkvi. Ľudia začali postupne 
a nevedomky považovať miestny zbor 
iba za ďalšiu z mnohých neziskových 
organizácii na štýl YMCA, Červeného 
kríža či Lekári bez hraníc. Nie je to 
však tak! Cirkev nie je iba nejakou ne-
ziskovou organizáciou; cirkev je večný 
organizmus, ustanovený samotným 
Bohom! Miestny zbor je súčasťou veľmi 
krátkeho zoznamu Bohom ustanove-
ných inštitúcii: manželstvo, rodina 
a cirkev. Toto nám nesmie uniknúť! 

Slávna cirkev Ježiša Krista je oveľa 
viac, než len príjemné miesto, kde člo-
vek môže stráviť svoje nedeľné dopo-
ludnie. Cirkev je Božia rodina, telo Je-
žiša Krista, chrám Ducha Svätého. Ak 
chcete, aby váš život mal význam, za-
pojte sa do toho, čo Boh koná a tam, 
kde teraz koná – v miestnych zboroch! 

 
Čo má Boh v úmysle? 

 
Boh svoje kráľovstvo ustanovuje 

skrze cirkev, Kristovo telo, mocou 
svojho Ducha Svätého. Cirkev existuje 
konkrétne vo forme miestnych zborov. 
Boh rozširuje svoju vládu nad celou 
zemou tak, že skrze svojich veľvyslan-
cov prehlasuje svoju zvesť o spasení, 
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a tak upozorňuje svet, že čoskoro prí-
de, aby ustanovil svoje večné kráľov-
stvo spravodlivosti a mieru. Ježiš Kris-
tus buduje svoju cirkev, ktorú nepre-
môžu ani pekelné brány. Boh sa celé-
mu vesmíru zjavuje skrze lásku, jedno-
tu a čistotu, ktoré pramenia 
z miestnych zborov. 

Väčšina z nás sníva, že aspoň raz 
v živote budeme v správnom čase na 
správnom mieste, že budeme súčasťou 
niečoho veľkolepého, že budeme hrať 
vo víťaznom tíme či pracovať 
v špičkovej firme, že budeme v Božej 
rodine. Toto je výprava, ktorá má výz-
nam pre celú večnosť. 

Boh dnes jedinečne pracuje priamo 
v jednej organizácií, v cirkvi. Hodnota 
miestnych zborov sa jednoducho nedá 
vyčísliť. Z hľadiska osobnej hodnoty ti 
zbor dáva dynamický zmysel, pre ktorý 
môžeš žiť; milujúcu rodinu, s ktorou 
môžeš žiť; múdre princípy, podľa kto-
rých môžeš žiť; zmysluplné povolanie, 
ktoré môžeš prežiť a Božiu moc, 
z ktorej môžeš žiť. Zo sociálneho hľadi-
ska cirkev vytvára prostredie pre sil-
nejšie manželstvá, zdravšie rodiny, 
menšiu nerovnosť a nespravodlivosť 
a väčší pokoj. Z večného a duchovného 
hľadiska vplývajú miestne zbory na 
neviditeľný svet spôsobmi, ktoré ďale-
ko presahujú naše poznanie. Boh ho-
vorí, že skrze cirkev ohlasuje svoju 
múdrosť „kniežatstvám a mocnostiam 
v nebesiach“ (Efezanom 3:10). 

Cirkev má väčší význam, než si 
mnoho z nás uvedomuje. Cirkev je ná-
dejou sveta. Boh v súčasnosti veľmi 
konkrétne pracuje v miestnych zbo-
roch. Aj napriek tomu je však naše 
porozumenie cirkvi tak nejasné. Čím 
má cirkev byť? Čo má cirkev robiť? Aby 
sme boli schopní odpovedať na tieto 
základné a rozhodujúce otázky, potre-
bujeme si posvietiť na vzťah Boha 
a cirkvi a na súčasné Božie poslanie 
pre jeho cirkev. Vždy, keď zbadáte sku-
točnú podstatu cirkvi, prinúti vás to 
prijať slávu cirkvi sviežim a mocným 
spôsobom. A budete chcieť tomu odo-
vzdať svoj život. 

 
 

Prijmi slávu cirkvi 
 

Čím má cirkev byť? 
 
Ak chceme porozumieť, čím má 

cirkev byť, potrebujeme vidieť aký blíz-
ky je vzťah cirkvi a trojjediného Boha. 
Každá osoba Trojice má s cirkvou 
priamy vzťah. Keď Ježiš na sklonku 
svojho pôsobenia na zemi dával Veľké 
poverenie, spomenul tento trojjediný 
vzťah, keď svojich nasledovníkov pove-
ril, aby mu získavali učeníkov vo všet-
kých národoch a krstili ich v mene Ot-
ca i Syna i Svätého Ducha, Matúš 
28:19. Týmto poverením Ježiš nazna-
čuje pravdu, ktorá sa odkrýva i 
vo zvyšku Novej zmluvy. Cirkev je ro-
dinou Boha Otca, je telom Ježiša Kris-
ta a je chrámom Ducha Svätého. Po-
zrime sa v krátkosti na každý z týchto 
vzťahov. 

 
Ste Otcovou rodinou 

 
Ak dôveruješ Ježišovi Kristovi, že ti 

odpúšťa a dáva večný život, patríš do 
Božej rodiny. Boh si ťa adoptoval. Bib-
lia vraví: „A tak teda už nie ste cudzinci 
a prišelci, ale ste spoluobčania svätých 
a členovia Božej rodiny,“ Efezanom 
2:19. 

Už viac nie si odlúčený od Boha, 
pretože Boh Otec ťa skrze Ježiša Krista 
spravil svojím dieťaťom. Boh vytvára 
rodinu ľudí, ktorých si adoptuje, keď 
uveria jeho synovi, Ježišovi Kristovi. 
Väčšina z nás sníva o úžasnej rodine s 
bohatým dedičstvom a dobrým otcom. 
Boh ti ponúka tú najlepšiu rodinu, aká 
kedy existovala – svoju rodinu. 

Boh mal vždy ľudí, ktorých si zo 
sveta špeciálne vyvolil. V súčasnosti 
sme Bohom vyvolenými ľuďmi my, cir-
kev. Cirkev je centrom Božej aktivity. 
Biblia vraví: „Vy však ste vyvolený rod, 
kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý 
národ, aby ste zvestovali veľké skutky 
toho, čo vás povolal z temnoty do svoj-
ho predivného svetla,“ 1Petrov 2:9. Cir-
kev je rodinou všemohúceho Boha, 
ktorú si špeciálne vyvolil, aby 
v temnom svete hlásala jeho žiarivé 
chvály. Cirkev hlása Božie chvály tým, 
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že sa zjednocuje s Ježišom Kristom, 
svoju hlavou, a nasleduje ho. Cirkev 
nie je len Božou rodinou, ale aj telom 
Ježiša Krista. 

 
Ste Kristovým telom 

 
Ako člen Božej rodiny si zjednotený 

s Ježišom Kristom, jedinečným Božím 
synom. Boh nám hovorí, že cirkev je 
Kristovo telo: Vy ste Kristovo telo 
a jednotlivo ste údy, 1Korinťanom 
12:27. Sám Ježiš je hlavou tohto tela: 
On je hlavou tela, cirkvi, Kolosanom 
1:18. Ako cirkev sme zjednotení 
v Kristovi a žijeme ako jeho telo; sme 
jeho prítomnosťou na zemi. Pokraču-
jeme v jeho službe. Pred smrťou, počas 
poslednej večere s učeníkmi, Ježiš po-
vedal, že tí, čo v neho veria budú robiť 
väčšie veci, než robil on, pretože budú 
pokračovať v jeho službe ďalších viac 
ako 2000 rokov. Ježiš povedal: „Amen, 
amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí 
vo mňa, bude konať skutky, aké ja ko-
nám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja 
idem k Otcovi,“ Ján 14:12. Ako cirkev 
Ježiša Krista máme neuveriteľnú výsa-
du, a síce pokračovať v pozemskom 
poslaní samotného Ježiša Krista. 

Sme jeho telo, ktoré zjavuje a delí 
sa o lásku a pravdu Ježiša Krista 
s týmto svetom. Svet sa pozerá na cir-
kev, aby videl samotného Ježiša Krista. 
Biblia o Ježišovi a cirkvi hovorí: „A to 
všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho 
však, ako hlavu nad všetkým, dal Cir-
kvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, 
ktorý napĺňa všetko vo všetkom,“ Efe-
zanom 1:22-23. Je to prekvapujúce, no 
cirkev je plnosťou Krista. V tejto 
ohromnej pozícii máme jedninečné vý-
sady a výhody. Moc Ježiša Krista sa 
prelieva do života miestnych zborov. 
Sme Ježišovou „plnosťou“ ako jeho telo 
a jeho nevesta. Ježiš napĺňa svet svo-
jou slávou skrze zbory, ktoré slúžia 
ako jeho telo, ako jeho prítomnosť na 
zemi. Zastávame postavenie, ktoré je 
plné tajomstva, zodpovednosti a cti, a 
ktorému na tejto strane večnosti nikdy 
úplne neporozumieme. 

Už od začiatku stvorenia Boh stále 
prejavoval svoju prítomnosť na zemi. 

S Adamom a Evou sa prechádzal po 
záhrade, navštívil Abraháma, obýval 
oheň a dym na púšti, jeho sláva prebý-
vala v svätostánku a neskôr v chráme 
vo Svätyni svätých. Ba čo viac, naj-
dramatickejšie nás Boh navštívil v po-
dobe Ježiša Krista, stelesneného Boha-
Človeka. Teraz, keď sa Ježiš vrátil na 
Boží trón, je Božou prítomnosťou cir-
kev, ako telo Kristovo. Sme jeho ruka-
mi. Nie sme však iba telo Kristovo, ale 
sme  vyjadrením Božej prítomnosti aj 
ako chrám Ducha Svätého. 

 
Ste chrámom Ducha 

 
Cirkev je v dnešnej dobe svätým 

miestom, na ktorom Boh špecificky 
prejavuje svoju prítomnosť. V Starej 
zmluve bol chrám tak svätý, že Boh 
poskytol veľmi podrobné pokyny, ako 
ho postaviť a mohli v ňom slúžiť len 
určití ľudia. Nikto sa len tak nepohrá-
val s Božím chrámom. Dnes sme Bo-
žím chrámom my. Apoštol Pavol píše 
miestnemu zboru v Korinte: Azda ne-
viete, že ste Božím chrámom a že vo 
vás prebýva Boží Duch? Ak niekto kazí 
Boží chrám, toho Boh zničí; lebo Boží 
chrám je svätý a tým ste vy!“ 
1Korinťanom 3:16-17. Prekvapivo sme 
to my, v ktorých Boh prebýva; jeho 
Duch žije v miestnych zboroch – sú 
Bohom posvätené. Ty si tým posvät-
ným chrámom. 

Ježiš zasľúbil, že zošle svojho Du-
cha, aby bol Boh pri nás navždy prí-
tomný aj po tom, čo on odíde. Tesne 
pred tým, než bol Ježiš vzatý k svojmu 
Otcovi, sa ho jeho nasledovníci pýtali, 
kedy plánuje obnoviť Izraelské kráľov-
stvo. Jeho odpoveďou bolo uistenie, že 
budú zmocnení Duchom. Povedal im: 
„Nie je vašou vecou poznať časy alebo 
chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. 
Teraz však na vás zostúpi Svätý Dych, 
vy dostanete jeho moc a budete mi 
svedkami v Jeruzaleme, celom Judsku 
i Samárii, až po kraj zeme,“ Skutky 
1:7-8. Cirkev je Duchom zmocnený 
Boží ľud. Boh buduje miestne zbory, 
aby mohli byť príbytkami, v ktorých on 
bude prebývať skrze Ducha Svätého. 
Pár dní po tom, čo Ježiš vyslovil svoj 
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sľub, Duch Svätý presne podľa jeho 
slov počas Letníc zostúpil a naplnil 
týchto prvých kresťanov odvahou 
a silou. Božou mocou bol utvorený no-
vý chrám Ducha. 

Cirkev je Božím chrámom, a je tak 
svätá, že Boh povedal, že osobne zničí 
kohokoľvek, kto by jeho chrám zničil. 
Nemali by sme sa ani len odvážiť brať 
cirkev na ľahkú váhu. Vybavujú sa mi 
ľudia (a najmä vedúci), ktorí svojmu 
zboru ublížili nemravnosťou, lakomos-
ťou či túžbou po moci, a to ich úplne 
zničilo. Osobne poznám bývalých kaza-
teľov a zborových pracovníkov, ktorí sú 
teraz vo väzení, finančne na dne 
a dokonca aj po smrti. Neopovažujme 
sa spraviť čokoľvek, čo by ublížilo Kris-
tovmu telu, rozvrátilo Božiu rodinu či 
zničilo chrám Ducha, cirkev. 

V jednom klasickom oddiele svojho 
listu miestnemu zboru v Efeze apoštol 
Pavol sumarizuje dôverný vzťah cirkvi 
ku každej osobe Trojice. Pavol píše: 
A tak teda už nie ste cudzinci 
a prišelci, ale ste spoluobčania svä-
tých a členovia Božej rodiny. Ste vy-
budovaní na základe apoštolov 
a prorokov, pričom uholným kameňom 
je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba 
pevne pospájaná rastie vo svätý chrám 
v Pánovi; v ňom ste aj vy spoločne bu-
dovaní na Boží príbytok v Duchu, Efe-
zanom 2:19-22. Pavlov slávny trojičný 
obraz cirkvi ostro kontrastuje so sú-
časným podceňovaním cirkvi, ako iba 
ďalšej obyčajnej neziskovej organizácie. 
Boh ustanovil cirkev ako svoju vlastnú 
nadpozemskú Božiu inštitúciu. Čo je 
tvoj cirkevný zbor? Tvoj zbor je rodina 
Boha Otca, je telom Pána Ježiša Krista 
a je to chrám Ducha Svätého. Ty ako 
človek máš úžasné privilégium byť 
v Božej rodine, Kristovom tele a v 
chráme Ducha. Čo majú zbory robiť 
ako súčasť tohto slávneho Božieho or-
ganizmu? Aké je povolanie cirkvi? 

 
Oddajte sa poslaniu cirkvi 

 
Čo má cirkev robiť? 
 

Cirkev je povolaná vyžarovať na 
zemi aj na nebi Božiu slávu: Boh chce, 

aby sa kniežatstvám a mocnostiam 
v nebesiach skrze Cirkev ohlasovala 
mnohotvárna múdrosť Boha, Efezanom 
3:10. To robíme, keď ukazujeme 
a hovoríme evanjelium Ježiša Krista. 
Cirkev existuje, aby bola Božou prí-
tomnosťou na zemi a ohlasovala, že 
Ježiš Kristus, Spasiteľ a Kráľ, ponúka 
spasenie všetkým ľuďom. Máme byť 
príkladom a deliť sa o dobrú zvesť, že 
Kráľ Ježiš prišiel na zem, porazil smrť 
a teraz ustanovuje svoje kráľovstvo. 
Cirkev o tejto dobrej zvesti jednak ho-
vorí svetu, a jednak ju stelesňuje 
a zjavuje pravdu evanjelia. Máme svetu 
ukazovať a svedčiť o Ježišovi Kristovi. 

Keď moje deti ešte navštevovali zá-
kladnú školu, veľmi radi si každý rok 
do školy nosili špeciálne „poklady“ v 
deň, keď si do školy mali priniesť svoju 
obľúbenú vec a povedať o nej svojim 
spolužiakom. Miestne zbory sú pre 
Boha ako špeciálne poklady, ktoré si 
používa, aby ukazoval svojho Syna 
a hovoril o ňom. 

 
Ukázať – ukážka Ježišovho kráľov-
stva 

 
Ježišova cirkev ukazuje svetu Bo-

žiu lásku, ktorá je v spoločenstve spa-
sených ľudí, ktorí sú zmocnení Du-
chom Svätým. Máme byť evanjeliom. 
Ak budeme vzorom v láske, jednote 
a čistote, svet uvidí, že Boh je skutoč-
ný a Ježiš je jeho Spasiteľom. Miestne 
zbory sú ako pozemskí vyslanci Ježišo-
vej vlády; zjavujú mier a spravodlivosť, 
ktoré však budú v plnej miere prítom-
né až počas Ježišovej budúcej celosve-
tovej vlády. 

Vo svojej najdlhšej zaznamenanej 
modlitbe na konci svojho života sa Je-
žiš za nás modlil, aby sme ako zbory 
preukazovali Božiu jednotu, slávu 
a lásku, aby ho tak svet spoznal. Ježiš 
povedal: „Neprosím však len za nich, 
ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uve-
ria vo mňa; aby všetci boli jedno, ako 
ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj 
oni boli v nás, aby svet veril, že si ma 
ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, 
dal som ja im, aby boli jedno, ako sme 
my jedno — ja v nich a ty vo mne, aby 
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boli tak dokonale jedno, aby svet po-
znal, že si ma ty poslal a zamiloval si 
si ich tak ako mňa,“ Ján 17:20-23. Ak 
váš miestny zbor preukazuje jednotu, 
slávu a lásku, ukazujete svetu pravdu 
evanjelia a ctíte si tak Boha. 

Máme byť ukážkou kráľovstva, kto-
ré príde. Pred tým, než sa film dostane 
do kín, producent zverejní upútavku, 
aby na spomínaný film ľudí nalákal 
a tí si ho šli pozrieť. Takáto upútavka 
ukazuje najnapínavejšie scény filmu, 
ale iba v krátkosti. Cirkev má ukazovať 
všetko to, čo Boh prináša a čo je čoraz 
bližšie. Máme svetu ukazovať tie naj-
lepšie stránky slávy. 
V nadchádzajúcom kráľovstve bude 
bezpodmienečná láska, sociálna rov-
nosť, dokonalý mier, úplná svätosť. 
V dnešných zboroch umožňujeme ľu-
ďom nakuknúť do kráľovstva, ktoré 
príde. Pozývame ľudí, aby prišli a videli 
pravdu a krásu Božieho evanjelia, kto-
ré je živé v rámci skutočného spolo-
čenstva. 

Samozrejme, že to niekedy zbab-
reme. Nie vždy sa nám to úplne podarí 
dodržať, ale aj skrze naše neisté poku-
sy o lásku a spravodlivosť vieme ľu-
ďom do istej miery ukázať, aké to jed-
ného dňa bude v Ježišovom kráľovstve. 
Vo svojej knihe Prečo sa obťažovať 
s cirkvou? (Church: Why Bother?) Phi-
lip Yancey rozpráva príbeh Earla Pal-
mera o komunite známej svojou kul-
túrnou nedôslednosťou. Keď sa or-
chester strednej školy v Milpitas pokú-
sil zreprodukovať Beethovenovu Devia-
tu symfóniu, výsledok bol priam desi-
vý. Jeden človek sa vyjadril: „Nepre-
kvapilo by ma, keby sa Ludwig teraz 
kvôli tomuto výkonu obracal v hrobe, 
aj keď je už dávno hluchý.“ Je na 
mieste spýtať sa otázku, načo sa vôbec 
obťažovať? Prečo chúdence deti zaťažo-
vať takým príšerným bremenom, akým 
je predvedenie niečoho, čo vzišlo 
z mysle tak jedinečného Beethovena? 
Takú dokonalosť nevie dosiahnuť ani 
Chicagský symfonický orchester. Pal-
mer však vraví, „Odpoviem na to takto: 
Orchester strednej školy v Milpitas 
predostrie niektorým ľuďom v hľadisku 
možno jedinú podobu Deviatej Symfó-

nie, s ktorou sa kedy stretnú. Akokoľ-
vek nedokonalá, je to stále jediný spô-
sob, ako si môžu vypočuť Beethovenov 
odkaz.“ 

Vo vašom miestnom zbore máte je-
dinečnú príležitosť pomôcť ľuďom po-
čuť nebeskú hudbu. Okrem Kristovej 
cirkvi neexistuje na zemi žiadne iné 
miesto, kde by mohli počuť túto hud-
bu. Sme pozemským zobrazením Kris-
tovho kráľovstva. Sme svetlom sveta 
a ukazujeme ľuďom Ježiša Krista. Cir-
kev ukazuje ľuďom Božiu lásku 
a pravdu. Cirkev, ako veľvyslanec Krá-
ľa, takisto ľuďom zvestuje úžasnú dob-
rú správu. 

 
Zvestovať – Veľvyslanci Kráľa 

 
Boh povolal cirkev, aby bola po-

slom Kráľa, Ježiša Krista. Sme poslami 
pre všetkých, ktorí počúvajú. Hlásame, 
že Kráľ prišiel a pozýva nás, aby sme 
sa pridali na jeho stranu vo veľkom 
boji proti zlu. Sme veľvyslanci, ktorí 
hlásajú zvesť kráľovstva: spasenie mô-
žeme získať skrze vieru v Ježiša Krista. 
Hlásame svetu, že Boh ho zmieril so 
sebou samým skrze Krista. Na nás 
spočíva táto senzačná úloha, aby sme 
celému svetu priniesli zvesť o zmierení! 
Biblia hovorí: To všetko je z Boha, kto-
rý nás zmieril so sebou skrze Krista 
a dal nám službu zmierenia. Veď Boh 
v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočí-
tal ľuďom ich previnenia a nám uložil 
ohlasovať slovo zmierenia. V mene 
Krista sme poslaní a cez nás akoby 
Boh napomínal, 2Korinťanom 5:18-20. 
Boh preukázal vášmu zboru veľkú česť 
tým, že môže byť poslom zmierenia vo 
vašej komunite. Boh vašu komunitu 
oslovuje skrze vás. Mieri však aj za 
hranice vašej miestnej komunity – 
chce si váš zbor použiť, aby ste mu 
získavali učeníkov vo všetkých náro-
doch sveta (Matúš 28:18-20). 

Boh vás povolal do svojej cirkvi aby 
ste mohli ukazovať a zvestovať slávu 
jeho evanjelia temnému svetu. Peter 
vyhlasuje: Vy však ste vyvolený národ, 
kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý 
národ, aby ste zvestovali veľké skutky 
toho, čo vás povolal z temnoty do svoj-
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ho predivného svetla, 1Peter 2:9. Nee-
xistuje väčšie ani dôležitejšie povola-
nie, než toto. Žiadna organizácia ani 
dobrý úmysel sa sláve cirkvi nevyrov-
ná. Cirkev je miesto, kde Boh dnes 
priamo pracuje. Miestne zbory sú cen-
trami Božej aktivity na planéte Zem 
práve v tomto okamihu svetových de-
jín. Mali by sme do Kristovej cirkvi 
vkladať viac vášne. 

 
Milujte Kristovu nevestu 

 
Som celkom pokojný a vyrovnaný 

človek. Zriedkakedy ma niečo vyvedie 
z miery, ale keby ste sa zahrávali 
s mojou manželkou, to už by bola iná 
vec. Moju ženu, Tamaru, milujem viac, 
než kohokoľvek iného na tomto svete. 
Nikto sa mojej nevesty nesmie ani 
dotknúť. Robím, čo môžem, aby som ju 
miloval, staral sa o ňu, zabezpečoval ju 
a chránil. Tak veľmi som hrdý na svoju 
ženu. Keď ju počujem spievať 
v zborovej speváckej skupine, do očí sa 
mi často tlačia slzy. Cirkev je nevestou 
Ježiša Krista. Týmto si buďte istí. Ježiš 
Kristus je svojej neveste odovzdaný. 
Pavol vo svojom liste miestnemu zboru 
v Efeze používa Kristovu pevnú, odo-
vzdanú lásku pre jeho nevestu, cirkev, 
ako príklad, ktorý majú muži napodo-
bňovať v láske k svojim ženám. Pavol 
hovorí: 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 slávnu, na ktorej niet 
poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, 
aby bola svätá a bez poškvrny...Toto 
tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľa-
dom na Krista a Cirkev, Efezanom 
5:25-27, 32. Váš miestny zbor je ne-
vestou Pána Ježiša Krista. Naším po-
slaním tu na zemi je posilňovať naše 
zbory, aby sme ich mohli Kristovi odo-
vzdať ako nádhernú nevestu. Ježiš 

svoju nevestu miluje, a vy by ste mali 
tiež. 

Celý život sa vo veľkom očakávaní 
tešíme na jednotu s naším manželom, 
Ježišom Kristom. Miestne zbory sú 
spoločenstvá nádeje, ktoré sú plné 
očakávania na nastávajúcu svadobnú 
hostinu. V súčasnosti robíme všetko 
pre to, aby sme sa pripravili na prí-
chod Ježiša Krista, nášho Pána. Môže 
sa vrátiť kedykoľvek. V akom stave 
nájde svoju nevestu? Bude váš zbor 
pripravený stretnúť Krista? 

Váš miestny zbor je chrámom Bo-
žieho Svätého Ducha. Váš miestny 
zbor je telom Pána Ježiša Krista. Váš 
miestny zbor tvoria špeciálne vyvolení 
ľudia, ktoré boli Bohom adoptovaní do 
jeho vlastnej rodiny. Uchopte slávu 
cirkvi, Božej rodiny, Kristovho tela 
a chrámu Ducha Svätého! Odovzdajte 
sa poslaniu cirkvi: ukazovať 
a zvestovať Ježiša Krista celému svetu! 

Nepomiešajte si cenovky vo vašom 
živote. Neustále robíme rozhodnutia 
o tom, ako utratíme čas aj peniaze. 
Pozrite sa na všetky oblasti, kde by ste 
mohli investovať svoj čas a svoje zdro-
je. Ak naozaj rozumiete sláve 
a významu cirkvi, bude to pre vás jed-
noduché rozhodnutie. Jeho cirkev má 
nevyčísliteľnú hodnotu. 

Oddajte seba a svoj život niečomu, 
čo má význam. Zapojte sa do toho, čo 
Boh koná. Odovzdajte svoj život tomu, 
na čom Jemu najviac záleží – cirkvi. 

 
Tomu však, ktorý pôsobením svojej mo-
ci v nás a nad to všetko môže urobiť 
omnoho viac, ako my prosíme alebo 

rozumieme, tomu sláva v Cirkvi 
a v Kristovi Ježišovi po všetky pokole-

nia na veky vekov. Amen. 
Efezanom 3:20-21 

*
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Cirkev a budúcnosť 
Stanley J. Grenz 

 
 

„Vy však ste vyvolený národ, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, 
aby ste zvestovali veľké skutky toho, 

čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla.“ 
1Petrov 2:9 

 
 

...Prepojenie cirkvi a kráľovstva má pre naše porozumenie cirkvi ďalekosiahle 
dôsledky. Znamená to, že musíme byť ľuďmi, ktorí sú zameraní na budúcnosť. 
 

...Mohli sme si všimnúť, že cieľ Božej práce počas celých našich dejín sa stále 
nachádza v budúcnosti. Boh ustanovuje večné spoločenstvo. To má pre nás ohromné 
dôsledky. Znamená to, že nie prítomná ani minulá, ale budúca realita určuje, kým 
vlastne sme. 
 

...Naša osobná identita... sa nachádza v budúcnosti. Každý z nás je oslávený, 
vzkriesený a svätý, a všetci máme podiel na Božom večnom spoločenstve. 
 

Rovnako sa v budúcnosti nachádza aj naša spoločná identita. Identita cirkvi je 
určená tým, čím sa má cirkev stať. Cirkev sa nemá stať ničím iným, než novým ľud-
stvom a slávnym spoločenstvom Božích spasených ľudí, ktorí obývajú obnovené stvo-
renie a tešia sa z prítomnosti Trojjediného Boha. 
 

Zatiaľ nás však Duch povoláva zo sveta, aby sme mohli byť... spoločenstvom 
[ľudí], ktorí v súčasnosti ukazujú niečo z toho ako bude vyzerať budúcnosť. Našou 
úlohou je žiť podľa princípov, ktoré sú podstatou Božieho budúceho cieľa pre stvore-
nie. Naším účelom je byť predzvesťou slávnej večnosti, ktorú nám Boh jedného dňa 
dá v plnosti. Naším cieľom je úspešne prepojiť kresťanskú vieru a kresťanský život. 
 

V krátkosti, cirkev je znamením kráľovstva. Máme poukazovať na cestu 
ku budúcnosti. 
 

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

 
 
Duchovné formovanie 
 
• Uctievaj Boha a oslavuj div a slávu jeho cirkvi. Chváľ a ďakuj každej osobe 

Trojice za ich úlohu pri založení, pokračovaní a budúcnosti cirkvi. Premýšľaj 
nad významom a krásou cirkvi. Uvažuj, ako táto pravda vplýva na tvoje pocity 
a tvoj záväzok voči cirkvi. Svoje myšlienky by si si mohol zaznamenať do zá-
pisníka vo forme modlitby k Bohu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlbšie porozumenie 
 
• Opíš úžasnú jedinečnosť a slávny význam cirkvi. Zapíš si tento opis akoukoľ-

vek formou, vrátane poézie alebo piesne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zručnejšia služba 
 
[Počas kurzu sa takéto projekty najlepšie realizujú v kontexte skutočnej služby. 
Skombinuj a začleň svoju prácu na tomto kurze so službou, ktorú už robíš.] 

 

• Navrhni podujatie so zameraním na vyučovanie a/alebo uctievanie, kde budeš 
mať príležitosť komunikovať so skupinou, ktorej slúžiš. Káž kázeň, vyučuj 
v zborovej škole alebo uvádzaj chvály so zameraním na tému tejto lekcie. 

 



Téma 1: Sláva  ........................................................................................................................................................... 

KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: CIRKEV 

15

KROK 5:  DISKUSIA O TÉME 
Čo sa môžeme naučiť jeden od druhého? 

 
 
1. Popíš svoje predchádzajúce skúsenosti so zbormi. Aké druhy/typy zborov si 

navštívil? 
 
 
 
 
2. S akými definíciami alebo spôsobmi porozumenia cirkvi sa človek väčšinou 

stretne? Ako by cirkev opísal bežný človek z tvojho okolia? Ako by niekto 
z tvojho zboru opísal „všeobecnú“ cirkev? 

 
 
 
 
3. Ako by si biblicky opísal identitu, slávu a význam cirkvi vzhľadom ku každé-

mu členovi svätého trojjediného Boha (Otec, Syn a Duch Svätý)? 
 
 
 
 
4. Ak je cirkev tak jedinečná a nádherná, prečo je z nej nadšených a v nej zapo-

jených tak málo ľudí? 
 
 
 
 
5. Ako je možné, že cirkev je duchovnou/nebeskou entitou, no zároveň aj spolo-

čenskou/ľudskou organizáciou? Je cirkev organizáciou, alebo skôr organiz-
mom? Aké problémy vznikajú, ak cirkev považujeme výlučne buď za jedno, 
alebo druhé? 

 
 
 
 
6. Ako by si definoval „cirkev“? 
 
 
 
 
7. Čo spôsobí porozumenie pravej podstate a identite cirkvi v našom osobnom aj 

cirkevnom živote? 
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KROK 6:  PRAKTICKÉ ČINY POSLUŠNOSTI 
Aké dôsledky vyplývajú z tejto témy? 

 
 
1. Po tom, čo si sa zúčastnil diskusie, prehodnoť svoje prvotné odpovede. Ako 

bolo tvoje porozumenie cirkvi obohatené diskusiou v skupine? Vylepši svoj 
opis slávy cirkvi na základe komunikácie s inými ľuďmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ako tvoj súčasný život zodpovedá tomuto novému porozumeniu cirkvi? Zváž 

svoje priority, narábanie s časom a peniazmi. 
 
 

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 


