
Fair play  

v cirkvi 



Čo je cirkev 

Mt 18,20: Lebo kde sa dvaja alebo traja 

zhromaždili v mojom mene, tam som 

medzi nimi. 



Čo je cirkev 

AV (VIII. článok – Čo je cirkev?) 

Hoci kresťanská cirkev nie je vlastne nič iné 
ako zhromaždenie všetkých veriacich 
a svätých, jednako, keďže v tomto živote 
je mnoho falošných kresťanov 
a pokrytcov aj zjavných hriešnikov medzi 
zbožnými, sviatosti účinkujú aj vtedy, keď 
kňazi, ktorí ich prisluhujú, nie sú zbožní, 
ako to oznámil sám Kristus: „Na stolicu 
Mojžišovu posadili sa zákonníci a farizeji, 
... (Mt 23,2). 



Model života prvých kresťanov 

Sk 2,42: Títo zotrvávali v apoštolskom učení 

a v spoločenstve, v lámaní chleba a na 

modlitbách. 



Model života prvých kresťanov 

  a) Zotrvávať v učení apoštolov 

Pavlova rozlúčka s kresťanmi z Efezu 

  – Sk 20,17-35 

v.20: ako som nič užitočné nezamlčal, keď som 
vám kázal a vás verejne aj po domoch 
vyučoval; 

v.27: lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám 
nezvestoval celú vôľu Božiu. 

v.31: Preto bedlite a pamätajte, že som tri roky deň 
a noc neprestával so slzami napomínať 
každého z vás. 

v.35: Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak 
musíme pracovať a ujímať sa slabých a 
pamätať na slová Pána Ježiša 



Vyučovanie, ktoré málo počuť 

dnes v cirkvi: 

 proti duchu tejto doby v otázke 

hospodárenia 

 o pôste  



Vyučovanie, ktoré málo počuť 

dnes v cirkvi: 

 proti duchu tejto doby v otázke 

hospodárenia 

 o pôste  

 o odpúšťaní (+ dôsledky) 



Vyučovanie, ktoré málo počuť 

dnes v cirkvi: 

 proti duchu tejto doby v otázke 
hospodárenia 

 o pôste  

 o odpúšťaní (+ dôsledky) 
Mt 18,34-35: A rozhneval sa jeho pán a odovzdal 

ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. 
Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak 
neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi 
jeho previnenia. 



2Tim 4,3-4:  Lebo príde čas, keď 

(ľudia) neznesú zdravé učenie, 

ale majúc svrbľavé uši, budú 

si podľa svojich žiadostí zháňať 

učiteľov, odvrátia sluch od 

pravdy a obrátia sa k bájkam. 

 

 

 

 

 
 



2Tim 4,3-4:  Lebo príde čas, keď 

(ľudia) neznesú zdravé učenie, 

ale majúc svrbľavé uši, budú 

si podľa svojich žiadostí zháňať 

učiteľov, odvrátia sluch od 

pravdy a obrátia sa k bájkam. 

 v gréčtine „knéthó“ = štekliť / 

svrbieť – v pasíve: (vášnivo) 

túžiaci počuť niečo príjemné 

(to, čo chcem počuť) 

 
 



Model života prvých kresťanov 

  a) Zotrvávať v učení apoštolov 

b) Zotrvávať v spoločenstve 

 



Model života prvých kresťanov 

  a) Zotrvávať v učení apoštolov 

b) Zotrvávať v spoločenstve 

Sk 2,46: deň čo deň zotrvávali 

jednomyseľne v chráme, lámali chlieb 

po domoch a prijímali pokrm s 

plesajúcim a úprimným srdcom  



a) Zotrvávať v učení apoštolov 

b) Zotrvávať v spoločenstve 

 
 

-   rovina duchovného budovania 
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- rovina „stráženia“ (napomínanie, 

povzbudzovanie) 



a) Zotrvávať v učení apoštolov 

b) Zotrvávať v spoločenstve 

 
 

-   rovina duchovného budovania 

- rovina „stráženia“ (napomínanie, 

povzbudzovanie) 

 

 

1M 4,9: Tu riekol Hospodin Kainovi: 

Kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil: 

Neviem; či som ja strážcom 

svojho brata? 



a) Zotrvávať v učení apoštolov 

b) Zotrvávať v spoločenstve 

 
 

-   rovina duchovného budovania 

- rovina „stráženia“ (napomínanie, 

povzbudzovanie) 

 

1. otázka: koho ja „strážim“? 

  



a) Zotrvávať v učení apoštolov 

b) Zotrvávať v spoločenstve 

 
 

-   rovina duchovného budovania 

- rovina „stráženia“ (napomínanie, 

povzbudzovanie) 

 

1. otázka: koho ja „strážim“? 

2. otázka: komu sa ja zodpovedám?  



a) Zotrvávať v učení apoštolov 

b) Zotrvávať v spoločenstve 

 
 

-   rovina duchovného budovania 

- rovina „stráženia“ (napomínanie, 

povzbudzovanie) 

 

R 15,14: Aj ja som presvedčený o 

vás, bratia moji, že aj vy ste plní 

dobrotivosti, naplnení každou 

známosťou a schopní aj 

napomínať sa navzájom. 



a) Zotrvávať v učení apoštolov 

b) Zotrvávať v spoločenstve 

 
 

-   rovina duchovného budovania 

-rovina „stráženia“ (napomínanie, 

povzbudzovanie) 
 

Mt 18,15-17: Keby tvoj brat zhrešil proti tebe, choď 

a pokarhaj ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, 

získal si svojho brata; ak ťa neposlúchne, vezmi so 

sebou ešte jedného alebo dvoch, aby všetko bolo 

zistené svedectvom dvoch alebo troch svedkov. Ak 

ich neposlúchne, povedz to cirkevnému zboru; ak 

neposlúchne ani cirkevný zbor, nech ti je ako pohan 

a colník. 



a) Zotrvávať v učení apoštolov 

b) Zotrvávať v spoločenstve 

 
 

-   rovina duchovného budovania 

- rovina „stráženia“ (napomínanie, 

povzbudzovanie) 

- rovina praktická 
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-   rovina duchovného budovania 

- rovina „stráženia“ (napomínanie, 

povzbudzovanie) 

- rovina praktická 
 

Sk 2,44-45: A všetci veriaci, ktorí boli 

pospolu, všetko mali spoločné, aj 

statky a majetky predávali a 

rozdeľovali všetkým, ako kto 

potreboval 



Model života prvých kresťanov 
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b) Zotrvávať v spoločenstve 

c) Zotrvávať v lámaní chleba (VP) 
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Model života prvých kresťanov 

  a) Zotrvávať v učení apoštolov 
b) Zotrvávať v spoločenstve 
c) Zotrvávať v lámaní chleba (VP) 
d) Zotrvávať na modlitbách 

Mt 18,19-20: A zase vám hovorím: Ak sa 
dvaja z vás dohodnú na niečom na 
zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im 
toho od môjho Otca, ktorý je v 
nebesiach. Lebo kde sa dvaja alebo traja 
zhromaždili v mojom mene, tam som 
medzi nimi. 



Model života prvých kresťanov 

  a) Zotrvávať v učení apoštolov 

b) Zotrvávať v spoločenstve 

c) Zotrvávať v lámaní chleba (VP) 

d) Zotrvávať na modlitbách 

L 18,7-8: Či by sa Boh nezastal svojich 

vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k 

Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním? 

Hovorím vám: Čoskoro sa ich zastane. 

Ale keď príde Syn človeka, či nájde 

vieru na zemi? 

 



Model života prvých kresťanov 
Sk 2: 

42  Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v 
lámaní chleba a na modlitbách. 

43  I prišla bázeň na všetky duše, a apoštolovia robili 
mnoho zázrakov a znamení. 

44  A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali 
spoločné, 

45  aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako 
kto potreboval; 

46  deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali 
chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a 
úprimným srdcom, 

47  chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán 
pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení. 



Model života prvých kresťanov 
Sk 4: 

32  A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a 
jedna duša: a nikto z toho, čo mal, nič 
nepokladal za svoje, ale všetko im bolo 
spoločné. 

33  Apoštolovia však veľmi mocne vydávali 
svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká 
milosť spočinula na nich na všetkých; 

34  medzi nimi totiž nikto nebol núdzny, lebo 
všetci, ktorí mali polia alebo domy, predávali 
ich, a čo utŕžili, prinášali, 

35  skladali apoštolom k nohám a každému 
nadelili, koľko potreboval. 

 



Cirkevný zbor – môj domov 
(dočasný – na tejto zemi) 

1. Prijatie 

2. Odpúšťanie si 

 

1Pt 2,4-6: Pristupujte k Nemu, živému 
kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom 
vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami 

ako živé kamene budujte sa na 
duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste 
prinášali duchovné obete príjemné Bohu 
skrze Ježiša Krista. 
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vy sami ako živé kamene budujte sa 

na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby 
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Ako zvykneme riešiť naše trenice: 
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1Pt 2,4-6: Pristupujte k Nemu, živému 

kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale 

Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj 

vy sami ako živé kamene budujte sa 

na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby 

ste prinášali duchovné obete príjemné 

Bohu skrze Ježiša Krista. 

 

Ako zvykneme riešiť naše trenice: 

a) únik 

b) uzavretie sa do seba 



R 15,1.3.5.7: 

My, silní, povinní sme teda znášať 

slabosti nevládnych, a nie v sebe mať 

záľubu...  

Veď ani Kristus nemal záľubu v sebe, 

ale - ako je napísané: Potupovania tých, 

čo ťa hanobia, padli na mňa... 

A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá 

byť jednomyseľnými medzi sebou 

podľa Ježiša Krista,... 

Preto prijímajte sa vospolok, ako nás 

aj Kristus prijal na oslávenie Boha. 



Fil 2,5: Tak zmýšľajte 

medzi sebou, ako aj Ježiš 

Kristus,...  

(v.3: v pokore iných 

pokladajte za hodnejších 

než seba) 
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Cirkevný zbor – môj domov 
(dočasný – na tejto zemi) 

1. Prijatie 

2. Odpúšťanie si  

3. Úloha (zodpovednosť) 

 

L 13,7: Ajhľa, už tri roky prichádzam a 

hľadám ovocie na tomto figovníku, a nič 

nenachádzam. Vytni ho! Načo aj tú 

zem kazí! 



Cirkevný zbor – môj domov 
(dočasný – na tejto zemi) 

1. Prijatie 

2. Odpúšťanie si  

3. Úloha (zodpovednosť) 

 

vernosť  

L 16,10:   Kto je verný v najmenšom, je 

verný aj vo veľkom; a kto je 

nespravodlivý v najmenšom, je 

nespravodlivý aj vo veľkom. 



Cirkevný zbor – môj domov 
(dočasný – na tejto zemi) 

1. Prijatie 

2. Odpúšťanie si  

3. Úloha (zodpovednosť) 



Cirkevný zbor – môj domov 
(dočasný – na tejto zemi) 
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jednému Pánovi 



Cirkevný zbor – môj domov 
(dočasný – na tejto zemi) 

1. Prijatie 

2. Odpúšťanie si  

3. Úloha (zodpovednosť) 

4. Vedomie, že patríme a slúžime 
jednému Pánovi 

1Kor 3,5-9:  

Čo je Apollo? Čo Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to 
každý tak, ako mu dal Pán. 

Ja som zasadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast; 

takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý 
dáva vzrast. 

Kto sadí a kto polieva, sú jedno, ale každý dostane svoju odmenu 
podľa vlastnej práce. 

Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba! 



Cirkevný zbor – môj domov 
(dočasný – na tejto zemi) 

1. Prijatie 

2. Odpúšťanie si  

3. Úloha (zodpovednosť) 

4. Vedomie, že patríme a slúžime 

jednému Pánovi 

 

J 4,38: Ja som vás poslal žať, kde ste 

nepracovali; iní pracovali, a vy ste 

vstúpili do ich práce. 



Cirkevný zbor – prostriedok  

k napĺňaniu misijného príkazu Krista  
Mt 9,36-38:  

Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli 

zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré 

nemajú pastiera. Vtedy povedal 

učeníkom: Žatvy je síce mnoho, 

ale pracovníkov málo, preto proste 

Pána žatvy, aby vyslal 

pracovníkov na svoju žatvu. 



Kdekoľvek sa nachádzam: 

a) prezentujem Krista 

2Kor 5,20: Miesto Krista sme teda poslovia, 

akoby (vás) Boh napomínal skrze nás. 

(iný preklad: na mieste Kristovom) 

 



Kdekoľvek sa nachádzam: 

a) prezentujem Krista 

2Kor 5,20: Miesto Krista sme teda poslovia, 

akoby (vás) Boh napomínal skrze nás. 

(iný preklad: na mieste Kristovom) 

Mt 10,40: Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto 

mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý ma 

poslal. 

 

 



Kdekoľvek sa nachádzam: 

a) prezentujem Krista 

2Kor 5,20: Miesto Krista sme teda poslovia, 
akoby (vás) Boh napomínal skrze nás. 
(iný preklad: na mieste Kristovom) 

Mt 10,40: Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto 
mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý ma 
poslal. 

1Kor 9,27:  ale ukázňujem si telo a službe 
ho podrobujem, aby som sám nebol 
nehodný, keď iným kážem. 



Kdekoľvek sa nachádzam: 

a) prezentujem Krista 

 



Kdekoľvek sa nachádzam: 

a) prezentujem Krista 

b) prezentujem zbor, do ktorého patrím 



Kdekoľvek sa nachádzam: 

a) prezentujem Krista 

b) prezentujem zbor, do ktorého patrím 

 

R 2,24:  

Pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi 

pohanmi, ako je napísané.  



Kdekoľvek sa nachádzam: 

a) prezentujem Krista 

b) prezentujem zbor, do ktorého patrím 

 

R 2,24:  

Pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi 

pohanmi, ako je napísané.  

Mt 23,3: Čokoľvek by vám hovorili, konajte a 

zachovávajte, ale podľa ich skutkov 

nerobte 



Kdekoľvek sa nachádzam: 

a) prezentujem Krista 

b) prezentujem zbor, do ktorého patrím 


