
SKUTKY APOŠTOLOV 

6. časť 

Prvá farnosť v dejinách 

Kam siahajú korene… 

Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.  

(Act 2:41 SSV) 

• Kam sa pridali? 
• Samozrejme, k apoštolom a ostatným z tých 120-tich, ktorí boli vo večeradle. 
• Preto ak chceme hovoriť o prvej farnosti v Jeruzaleme, musíme začať omnoho 

skôr! 

Zhromaždení okolo Krista 

Chomjakov (se) hodně zabýval studiem velkých myslitelů evropského Západu. Připouštěl velkou 
kulturní a občanskou nadřazenost těchto zemí „velkých zázraků". Ale vždy ho udivovala jedna věc: jak 
to, že tak pokročilá Evropa zůstává tak zoufale rozdělená, plná vnitřních konflitků? Nakonec se mu 
zdálo, že našel odpověď. Evropa se nechce zříci svého starodávného snu spojit lidi jediným ideálním 
zákonem, který by platil pro všechny, a vypracovat filosofický a teologický systém, v němž by byly 
zahrnuty všechny pravdy. Když srovnával tento svět s prostředím vlastní rodiny, vynikl podstatný 
rozdíl. Jejich rodinu nespojoval žádný zákon nebo věroučný systém, nýbrž živá osoba matky, která 
milovala. Z toho plyne nevyhnutelný závěr. I velká rodina lidstva, rodina všech národů, může být 
účinně spojena jedinou živou osobou, která miluje všechny a která cítí a uspokojuje různé potřeby 
všech.  

(Tomáš Špidlík) 

• Na začiatku je Ježiš, ktorý je akoby „kondenzačným jadrom“ , okolo ktorého 
sa formuje spoločenstvo učeníkov: 

 



38 Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: "Čo hľadáte?" Oni mu povedali: "Rabbi - 
čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?"  39 Odpovedal im: "Poďte a uvidíte!" Šli teda, videli, kde 
býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.  40 Jeden z tých dvoch, čo to počuli 
od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra.  41 On hneď vyhľadal svojho brata 
Šimona a povedal mu: "Našli sme Mesiáša," čo v preklade znamená Kristus.  42 A priviedol ho k 
Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: "Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v 
preklade znamená Peter.  43 Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal 
mu: "Poď za mnou!" 44 Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. 

 (Joh 1:38-44 SSV) 

16 Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť 
do mora; boli totiž rybármi. 17 Ježiš im povedal: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." 18 Oni 
hneď zanechali siete a išli za ním. 19 Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata 
Jána - aj oni boli na lodi a opravovali siete - 20 a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca 
Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. 

 (Mar 1:16-20 SSV) 

• Práve Ježiš je ten, ktorý ich zjednocuje – keď Ježiš z ich stredu zmizne, 
mizne aj jednota učeníkov: 

31 Vtedy im Ježiš povedal: "Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: “Udriem 
pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.”  

(Mat 26:31 SSV) 

55 V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: "Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali. 
Deň čo deň som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma."  56 Toto všetko sa stalo, aby sa splnili 
písma Prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa.  57 Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k 
veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší. 

 (Mat 26:55-57 SSV) 

• Súčasne ale vidíme, že ani okolo Ježiša ešte nie je táto jednota učeníkov ešte 
dokonalá…: 

24 Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší.  

(Luk 22:24 SSV) 

35 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: "Učiteľ, chceme, aby si nám 
splnil, o čo ťa poprosíme."  36 On sa ich opýtal: "Čo chcete, aby som vám urobil?"  37 Oni mu 
povedali: "Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici."  38 Na to im 
Ježiš povedal: "Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení 
krstom, ktorým som ja krstený?"  39 Oni mu vraveli: "Môžeme." Ježiš im povedal: "Kalich, ktorý pijem 
ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení.  40 Ale dať niekomu sedieť po mojej 
pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené."  41 Keď to počuli ostatní 
desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. 



 (Mar 10:35-41 SSV) 

• NAPRIEK TOMU ale toto spoločenstvo učeníkov nakoniec vydrží aj 
krízu…: 

19 Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za 
zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: "Pokoj vám!"  

(Joh 20:19 SSV) 

26 O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli 
zatvorené, stal si doprostred a povedal: "Pokoj vám!"  

(Joh 20:26 SSV) 

14 Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že 
neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.  

(Mar 16:14 SSV) 

• A práve oni sa teraz stávajú „kondenzačným jadrom“ Cirkvi! 

TURICE 

Skúsenosť a fakt Kristovho Ducha 

• Prijatie Ducha Svätého je kľúčová skúsenosť, ktorá formuje Kristovu Cirkev: 

Podľa správ odborníkov kresťanstvo vďačí za svoju existenciu v podstate trom 
faktorom: pôsobeniu Ježiša z Nazaretu (vrátane jeho zakotvenia v Starom zákone), 
veľkonočným svedectvám zmŕtvychvstalého Pána a zážitku Ducha v ranej cirkvi. 

(aomega.sk) 

• DOTERAZ boli zhromaždení OKOLO Krista. 
• ODTERAZ SÚ KRISTOM! 

A to nielen až tak prenesene! Skutočne v každom z nich PREBÝVA, skutočne a 
„fyzicky“ Ježiš Kristus prostredníctvom svojho Ducha! 

Na toto bude neskôr narážať Pavol, keď bude znova a znova opakovať: 



13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v 
jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.  

(1Co 12:13 SSV) 

11 Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale 
všetko a vo všetkom je Kristus.  

(Col 3:11 SSV) 

• ODTERAZ naplno platia o nich Ježišove slová: 

“Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste 
urobili.”  

(Mat 25:40 SSV) 

• Je to akoby akcia „Kristus sebe“, kde Kristus koná a súčasne je aj objektom 
konania: ☺ 

17 A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte 
vďaky Bohu Otcovi. 23 Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom!  

(Col 3:17.23 SSV) 

• Dôvodom je práve oná prepojenosť kresťanov s Kristom a teda s Bohom: 

10 Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. 11 A keď 
vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, 
oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás. 

 (Rom 8:10-11 SSV) 

16 Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? 17 Kto by teda Boží chrám zničil, toho 
Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy. 

 (1Co 3:16-17 SSV) 

DUCH AKO CIEĽ prvého ohlasovania 
37 Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť, 
bratia?" 38 Peter im povedal:  

• "Robte pokánie  
• a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov  

• a DOSTANETE DAR SVÄTÉHO DUCHA.  



39 Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá 
Pán, náš Boh." 40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: "Zachráňte sa z 
tohoto zvrhlého pokolenia!" 41 Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi 
tritisíc duší. 

 (Act 2:37-41 SSV) 

• Prvé dva kroky sú krokmi nevyhnutnými na prijatie Ducha Svätého. 
• Tretím  – ktorý je z textu zjavne CIEĽOM  – je samotné PRIJATIE DUCHA! 

Omračujúca rýchlosť…! 

Je zaujímavé, že žiaden z týchto 3000 neabsolvoval nijaký dlhý katechumenát, ani 
nič podobné. Vlastne ani nejako presne vopred nevedeli, čo ich presne ako kresťanov 
čaká… 

Napriek tomu – v priebehu pár málo minút, možno hodín, určite ešte „v ten deň“ ! – 
boli hneď po prvom ohlasovaní POKRSTENÍ.  

PREČO? 

Zjavne preto, že  

1) spĺňali všetky tri Ježišove podmienky: 

• VERILI Kristovi na základe zvesti apoštolov 
• TÚŽILI ži ť a mať to, čo apoštoli 
• PRIŠLI a samo vyjadrili vôľu „pridať sa“ k nim a žiť s nimi v rodiacej sa Cirkvi 

2) cieľom nebolo, aby všetko ovládali a všetko vedeli, ale aby čo najskôr prijali 
a zakúsili Ducha Svätého na vlastnej koži! 

V ČOM JE PRÍČINA TAK RÝCHLEHO ÚSPECHU? 

Ak budeme pátrať po príčine tohto úspechu (veď nám sa nedarí prebudiť tieto veci 
ani po dvoch rokoch katechumenátu, či desiatkach rokov práce vo farnosti) – tak 
prichádza do úvahy len jediná možná odpoveď: 

• PETER odovzdával v prvom rade nie informáciu, ale SKÚSENOSŤ DUCHA! 



• A VOLAL  v prvom rade nie k pridaniu sa niekam, alebo k dodržiavaniu niečoho, 
ale k ZAKÚSENIU TEJ ISTEJ SKÚSENOSTI DUCHA ! 

Inými slovami:  

• prezentoval a ponúkal niečo tak ATRAKTÍVNE a hlavne 
„HMATATE ĽNÉ“ ,… 

• … že ľudia po tom túžili – a to aj bez toho, aby si najprv ujasnili, čo ich to bude 
v budúcnosti stáť, pretože im bolo jasné, že toto je niečo, čo chcú za 
AKÚKO ĽVEK CENU ! 

Túto omračujúcu rýchlosť od evanjelizácie ku krstu budeme vidieť ešte mnoho 
ráz: 

35 Tu Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom z Písma, zvestoval mu Ježiša. 36 Ako išli cestou, došli 
k akejsi vode a eunuch vravel: "Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?" 38 Rozkázal 
zastaviť voz a obaja, Filip i eunuch, zostúpili do vody a pokrstil ho. 

 (Act 8:35-38 SSV) 

Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi 
učeníkov 2 a povedal im: "Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?" Oni mu odvetili: "Ani sme 
nepočuli, že je Duch Svätý." 3 On sa opýtal: "Ako ste teda boli pokrstení?" Oni odpovedali: "Jánovým 
krstom." 4 Pavol povedal: "Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý 
prichádzal po ňom, to jest v Ježiša." 5 Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. 6 A keď 
na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali. 7 Spolu ich 
bolo asi dvanásť mužov. 

 (Act 19:1-7 SSV) 

• Hlavne v Pavlovom prípade vidíme, že zvestovanie je priamo prepojené so 
zvestovaním daru Ducha Svätého – teda čohosi atraktívneho a hmatateľného! 

Je to vlastne strašne jednoduché…! 

• Je to ako Herbalife, alebo podomový predaj ☺: 
o  Nepotrebujete na to nijako veľa času: 
o  VIDÍTE PRODUKT 
o  PÁČI SA VÁM 
o  KÚPITE HO – a zaplatíte zaň! 
o  A HOTOVO! 

• Presne takto jednoducho zjavne fungovalo od počiatku ohlasovanie 
o  ŽIVÉHO KRISTA 



o  KTORÉHO SA DALO VLASTNORU ČNE DOTKNÚŤ V DARE 
DUCHA SVÄTÉHO! 

Nič komplikované – za predpokladu, že MÁME KRISTA, ZVESTUJEME 
KRISTA, ODOVZDÁVAME KRISTA  – a nielen nejaké „učenie“ a „dodržiavanie“ 
vo „viere“ v niečo nehmatateľné a neviditeľné a neuchopiteľné… 

JEDNODUCHO – APOŠTOLI ZVESTOVALI KONKRÉTNE 
VECI, PREZENTOVALI KONKRÉTNE VECI A POZÝVALI KU 

KONKRÉTNYM VECIAM – konkrétne ku OSOBE KRIISTA, 
DARU DUCHA a ŽIVOTU S KRISTOM V SILE DUCHA! 

 

CIRKEV AKO OVOCIE PRIJATIA DUCHA 

• 3000 ľudí prijalo Ducha Svätého. 
• Prežívajú hlboké zjednotenie s Kristom… 
• … a súčasne vidia, že TEN ISTÝ DUCH (= KRISTUS) JE AJ V OSTATNÝCH 

2999…! 

Ako sa správať KU KRISTOVI v konkrétnych ľuďoch okolo nás?  

A ako KONAŤ V KRISTZOVOM MENE – tak, aby Kristus nemusel od nás 
odísť? 

42
 Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na 

modlitbách. 43
 Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a 

znamení. 44
 Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. 45

 Predávali pozemky a majetky a 
rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. 46

 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, 
po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. 47

 Chválili Boha a boli 
milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení. 

 (Act 2:42-47 SSV) 

33
 Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala 

veľká milosť, 34
 veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali 

ich, a čo za ne utŕžili, prinášali 35
 a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa 

toho, kto ako potreboval. 

 (Act 4:33-35 SSV) 



• Bez nejakých organizačných pokynov, len tak, VYTVÁRAJÚ 
SPOLOČENSTVO, ktoré dodnes fascinuje ľudí na celom svete…!!! 

• A v základoch tohto fenoménu je práve oná skúsenosť, reflektovaná neskôr 
Pavlom: 

11 Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale 
všetko a vo všetkom je Kristus.  

(Col 3:11 SSV) 

PREŽÍVAJÚ FAKT, ŽE SÚ NAPOJENÍ JEDNÝM DUCHOM… 
PREBÝVA V NICH JEDEN KRISTUS… A ONI TVORIA JEHO 

TELO (ÚPLNE LOGICKÉ, PRIRODZENÉ A DOSLOVNÉ 
V KONTEXTE SKÚSENOSTI DUCHA SVÄTÉHO!) – A TEDA 

PODĽA TOHO AJ ŽIJÚ A KONAJÚ!!! 

CIRKEVNÉ SPOLOČENSTVO JE TAK AKOBY 
„VED ĽAJŠÍM EFEKTOM“  VNÚTORNÉHO PRIVTELENIA 
SA VIACERÝCH ĽUDÍ K JEDINÉMU KRISTOVI V JEDINOM 

DUCHU!!!!! 

Prepojenosť so skúsenosťou Krista 

Vidíme ju v starostlivej stavbe textu: 

• 43
 Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo 

divov a znamení. 44
 Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. 45

 

Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto 
potreboval. 46

 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a 
s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. 

• 33
 Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na 

všetkých spočívala veľká milosť, 34
 veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, 

čo mali polia alebo domy, predávali ich, a čo za ne utŕžili, prinášali 35
 a kládli 

apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval. 



ŽIVOT KRISTOVHO TELA 

Skutky súčasne načrtávajú aj základné faktory života prvej farnosti v Jeruzaleme: 

42
 Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na 

modlitbách.  

(Act 2:42 SSV) 

1) UČENIE APOŠTOLOV, alebo o štruktúrovanom 

organizme Kristovho Tela 

• Kresťania sú naplnení Kristovým Duchom. 
• Spoločne teda tvoria skutočné Kristovo Telo. Skutočne v ich telách – a teda v ich 

„kolektívnom tele“ 
o  Nie „kopu Kristovho mäsa“,… 
o … ale OPRAVDIVÝ ORGANIZMUS! 

Pavlovo vysvetlenie: 

13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v 
jedno telo. A všetci  sme boli napojení jedným Duchom.  

 14 Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov.  15 A keby noha povedala: "Nie som ruka, nepatrím k telu," 
tým ešte neprestáva patriť k telu.  16 A keby povedalo ucho: "Nie som oko, nepatrím k telu," tým ešte 
neprestáva patriť k telu.  17 Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde 
by bol čuch?  18 Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel.  19 Keby boli všetky jedným 
údom, kde by bolo telo?  20 No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo.  21 A oko nemôže povedať 
ruke: "Nepotrebujem ťa!" ani hlava nohám: "Nepotrebujem vás!"  22 Ba čo viac, údy tela, ktoré sa 
zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné.  23 A údy tela, ktoré pokladáme za menej ušľachtilé, zaodievame 
s väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu česť,  24 kým naše čestné nič také nepotrebujú. 
Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu česť,  25 aby nebola v tele roztržka, ale aby sa údy 
rovnako starali jeden o druhý.  26 Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú 
jeden úd, radujú sa s ním všetky údy.   

27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.  28 A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za 
apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, 
pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov.  29 Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci 
učiteľmi? Robia všetci zázraky?  30 Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci 
vysvetľujú? 



 (1Co 12:13-30 SSV) 

Život a konanie Krista v Tele Cirkvi 

• CIRKEV = KRISTUS, ktorý v nej pôsobí: 
o  JEHO ÚSTA vyučujú : „16 Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami 

pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma 
poslal. (Luk 10:16 SSV)“ 

o  JEHO RUKY konajú … atď. 
• Stále vidíme konkrétny, viditeľný a hmatateľný ORGANIZMUS , ktorý má 

rôzne a dopĺňajúce sa úlohy. 
• DUCH SVÄTÝ  je ten, ktorý dáva skúsenosť, milosť, charizmy, osobné 

vedenie… – ale NESUPLUJE ÚRAD APOŠTOLOV, ani ho nenahrádza! 

JE TO NAKONIEC STÁLE TEN ISTÝ KRISTUS, KTORÝ 
KONÁ VO SVOJOM TELE – BEZ OHĽADU NA TO, ČI 

„NÁSTROJOM“ JEHO KONANIA JE ÚRAD APOŠTOLOV, 
ALEBO CHARIZMA, ČI VNUKNUTIE DUCHA, ALEBO 

ČOKOĽVEK INÉ! 

Katechéza až následne! 

• Vyučovanie – to, čo sa dnes deje pred Kristom – sa v tomto prípade deje až po 
Krste. 

• DÔVOD je jednoduchý: 
o  Ak veriaci zatúžili podpísať Kristovi „bianco šek“ hneď na Turice,… 
o … prečo čakať? 

• Prijímajú tak Ducha hneď,… 
• … a KATECHÉZA prichádza až dodatočne. 

Ešte lepšie to budeme vidieť u Kornélia: 

44 Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. 45 A veriaci z obriezky, 
čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, 46 lebo ich počuli hovoriť 
jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal: 47 "Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení 
tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my?" 48 A rozkázal ich pokrstiť v mene Ježiša Krista. Potom ho 
prosili, aby u nich niekoľko dní zostal. 

 (Act 10:44-48 SSV) 



• Znova tá istá schéma: 
o  OHLASOVANIE 
o  PRIJATIE DUCHA + KRST (tentoraz v opačnom poradí, čo je ale 

výnimka) 
o  KATECHÉZA, keď Peter u nich pár dní ostane a vyučuje ich… 

Dar Ducha nenahrádza katechézu! 

• Duch Svätý nie je Satan, aby človeka „posadol“ a ovládol ho. 
• Byť Telom Krista je možné iba na báze slobodnej spolupráce človeka a Krista. 
• PRETO VYUČOVANIE má nesmierne dôležitú úlohu, v ktorej sa učíme úplne 

splynúť a stotožniť sa s Kristom – aby tak platilo, že „všetko a vo všetkom je 
Kristus. (Col 3:11 SSV)“ 

STÁLE TU VIDIEŤ KONCEPT „HMATATEĽNÉHO KRISTA“ 
V TELE CIRKVI – NEJESTVUJE ANI NÁZNAK TOHO, ŽE BY 
KRSŤAN MOHOL ŽIŤ NEJAKO „NEZÁVISLE“, MIMO TELA 

KRISTOVHO A PRITOM BYŤ „DUCHOVNE“ SPOJENÝ 
S KRISTOM! 

2) BRATSKÉ SPOLOČENSTVO 

• Všetko toto z nich vytvára jedno Telo – a podľa toho aj žijú: 
o  Schádzajú sa 
o  Delia sa 
o  Slúžia si 
o  atď… 

O tom sme už doteraz hovorili 

3) LÁMANIE CHLEBA, čiže sv. omša 

• Je SLÁVENÍM faktu, že: 
o  Sme KRISTOVO Telo a žijeme Kristov život, konáme Kristove skutky 

a sme naplnení Kristovým Duchom; 
o  Sme JEDNO telo. 



• Eucharistia je SKUTOČNÉ TELO Krista – TO ISTÉ, ktorým je Cirkev! 
• EUCHARISTIA je tak zhmotnením CIRKVI a jej ŽIVOTA v sviatostnej 

podobe! 
• SLÁVI Ť Eucharistiu znamená sláviť náš život s Kristom, v Kristovi a podľa 

Krista 

23 Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, 
vzal chlieb, 24 vzdával vďaky, lámal ho a povedal: "Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto 
robte na moju pamiatku. " 25 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová 
zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku." 26 A tak vždy, 
keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. 27 Kto by 
teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28 
Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 29 Lebo kto je a pije, 
a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. 

 (1Co 11:23-29 SSV) 

Na Eucharistii sa nesmie zúčastniť nik, iba ten, kto verí, že je pravda, čo učíme, a bol obmytý 
kúpeľom na odpustenie hriechov a znovuzrodenie a žije tak, ako to zanechal Kristus. 

(Sv. Justín, 2. storočie) 

• SLÁVI Ť Eucharistiu takisto znamená sláviť našu jednotu s Kristom – 
a skrze Krista a v Kristovi aj navzájom! 

16 Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, 
ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme 
jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 

(1Co 10:16-17 SSV) 

 „ Nech však nikto neje ani nepije z vašej Eucharistie, iba tí, čo boli pokrstený v mene 
Pánovom. Preto aj Pán povedal: "Nedávajte svätú vec psom!“… Čo sa týka Eucharistie, 
vzdávajte vďaky týmito slovami: … Ako sa tento rozlomený chlieb, ktorý bol rozptýlený ponad 
vrchmi, zhromaždil dovedna, tak nech sa aj tvoja Cirkev zhromaždí v jedno z končín zeme do 
tvojho kráľovstva. Lebo tvoja je sláva a moc skrze Ježiša Krista naveky.““ 

(Didaché, 1. storočie) 

Preto je prepojenie jednoty Tela a Eucharistie v Cirkvi od počiatku úplne samozrejmé: 

AGAPÉ 

• Vyjadrovalo v OBRADNEJ PODOBE túto jednotu a vzájomnú lásku 
a spolupatričnosť Kristovho Tela. 

• Bola to HOSTINA, pri ktorej: 



o  Každý DONIESOL to, čo mohol (bohatý viac, chudobný menej) 
o  A VŠETCI sa tak bohato nasýtili (chudobný nemal nedostatok, ani bohatý 

prebytok)… 

4) MODLITBA 

• SKUTKY ju chápu v prvom rade ako: 
o  OSLAVU Boha za Jeho dary 
o  PRÍHOVOR A PROSBA za to, aby rástlo Božie Kráľovstvo 

Príkladom môže byť táto modlitba: 

23 Keď ich prepustili, išli k svojim a rozpovedali, čo im hovorili veľkňazi a starší.  24 Keď ich vypočuli, 
jednomyseľne pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: "Pane, ty si stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v 
nich.  25 Ty si skrze Ducha Svätého ústami svojho služobníka, nášho otca Dávida, povedal: “Prečo 
sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné?  26 Povstávajú pozemskí králi a vladári sa 
spolčujú proti Pánovi a proti jeho Pomazanému."  27 V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a 
Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého 
si pomazal,  28 aby vykonali všetko, čo tvoja ruka a vôľa vopred určili, že sa má stať.  29 A teraz, 
Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou.  30 Vystri 
svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy."  
31 A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a 
smelo hlásali Božie slovo. 

 (Act 4:23-31 SSV) 

Čo nás môžu naučiť prví „formálni katolíci“? 

• Kresťanstvo je založené na hlbokom vnútornom obrátení a prijatí Ducha Svätého. 
• Vo svojej podstate je to síce jednoduchý, ale napriek tomu náročný krok… 
• ČO AK HO NIEKTO NEUROBÍ  – a predsa sa chce pripojiť k Cirkvi? 

o  Skôr, či neskôr sa to stane… 
o … a výsledkom je „formálny katolík“… � 

Príbeh Ananiáša a Safiry 

Aj istý muž, menom Ananiáš, predal so svojou manželkou Zafirou pozemok  2 a s vedomím 
manželky si stiahol z utŕžených peňazí a len istú časť priniesol a položil apoštolom k nohám.  3 



Peter povedal: "Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z 
peňazí za pozemok?  4 Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo 
si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!"  5 Len čo 
Ananiáš počul tieto slová, padol a skonal; a všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach.  6 Tu 
vstali mladší z nich, zavinuli ho, vyniesli a pochovali.  7 Asi o tri hodiny prišla aj jeho žena, 
nevediac, čo sa stalo,  8 a Peter jej povedal: "Povedz mi, či ste za toľko predali ten pozemok?" 
Ona povedala: "Áno, za toľko."   9 Peter jej povedal: "Prečo ste sa dohovorili pokúšať Pánovho 
Ducha? Počuj za dverami kroky tých, čo pochovali tvojho muža; vynesú aj teba."  10 A hneď mu 
padla k nohám a skonala. Keď mladíci vošli dnu, našli ju mŕtvu; vyniesli ju a pochovali k jej 
mužovi.  11 A veľký strach sa zmocnil celej cirkvi i všetkých, čo o tom počuli.  12 Rukami apoštolov 
sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom 
stĺporadí.  13 Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil  14 a čím ďalej, tým viac 
pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien.   

(Act 5:1-14 SSV) 

• SCENÁR JE TAKMER ROVNAKÝ, AKO V RAJSKEJ ZÁHRADE…  
• Bez obrátenia niet Ducha. 
• Bez Ducha niet skúsenosti jediného Tela. 

• Bez skúsenosti jediného Tela začína pokrytectvo (ako vyzerať ako kresťan bez 
toho, aby som ním musel byť), rozdelenie (prevažuje individualizmus, ktorý 
vlastne ani nikdy nezmizol…) – 

o – a pád na úroveň „navonok sa pekne tváriacej“ organizácie… 

VÝSLEDOK JE (v tomto prípade aj navonok) SMRTEĽNÝ… 

Príbeh frflajúcih Helenistov 

Podobne to budeme vidieť aj v ďalšej situácii: 

V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, Helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri 
každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.  

(Act 6:1 SSV) 

• Z tohto príbehu plynie niekoľko poučení: 
o  NA VEĽKOSTI ZÁLEŽÍ  –  človek má isté psychologické limity 

prežívania opravdivej jednoty. 
� Ak počet presiahne túto hranicu, reálna jednota sa začne 

rozpadávať… 
� Preto je aj dnes farnosť definovaná ako SPOLOČENSTVO 

MALÝCH SPOLO ČENSTIEV ! 



o  OBRÁTENIE NIE JE VEC „RAZ NAVŽDY“!  Môže sa časom vytratiť 
– a s ním aj dary a prejavy a prítomnosť Ducha! 

� Ako ktosi povedal: „Viera je stávajúca sa!“ – inými slovami, musí 
byť v každom okamihu znovu obnovovaná a potvrdzovaná – bez 
ohľadu na to, že tým reflektuje predchádzajúcu skúsenosť Krista 
v Duchu Svätom. 

� V tom spočíva učenie Cirkvi o hriechu (ktorý je sám aktom ne-
viery): 

• Že aj ľahký hriech (hriech malej viery, slabosti)… 
• … ak sa s ním nič nerobí (čiže neposilní sa a neobnoví sa 

viera)… 
• … nakoniec prerastie do ťažkého hriechu (čiže otvorenej ne-

viery) 
o  AK SI TO SPOJÍME S ANANIÁŠOM A SAFIROU  – prítomnosť 

formálnych katolíkov môže vážne narušiť jednotu Cirkvi … a stiahnuť 
do konfliktov, následného rozpadu jednoty a nakoniec formalizmu celé 
spoločenstvo… 

ZHRNUTIE: 

• CIRKEV je ovocím OBRÁTENIA, ktoré nie je ovocím organizácie, či 
nejakého „postupu“, ale SKÚSENOSTI JEDNOTY s Kristom v Duchu 
Svätom: 

o  KRISTUS 
o  UVERENIE 
o  OBRÁTENIE 
o  DUCH SVÄTÝ 
o  TELO KRISTOVO 
o  a preto ho aj skutočne, reálne a vzájomne tvoríme! 

• AK SA STANE, ŽE 
o  Neohlasujeme Krista 
o  Alebo neuveríme Kristovi 
o  Alebo uveríme, ale nezmeníme svoj život – „19 Keď niekto počúva slovo o 

kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je 
ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. 20 U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je 
ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, 21 ale nemá v sebe koreňa, je 
chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. 22 U 
koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam 

bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. (Mat 13:19-22 SSV)“ 
o  POTOM NIET DUCHA SVÄTÉHO. 



o  NIE SME TELO KRISTOVO. 
o  PREČO BY SME SA TEDA MALI K SEBE SPRÁVA Ť, AKOBY 

SME BOLI KRISTOM??? 

RIEŠENIE PODĽA HANSA BUOBA 

„Nový začátek často bývá jedinou možností. Pokud tvoří skupinu výlučně lidé, kteří si v ní pouze chtějí 
přijít na své a jsou ochotni jenom přijímat, potud skupina nebude růst.  

Předpokladem živoucího společenství je obrácení.  

Vyšle-li Pán dvojici svých učedníkuje to nesmírně mocná událost. Vysílá je pravě po dvou. Dává jim 
poslání uzdravovat nemocné, vyhánět démony a hlásat radostnou zvěst. Dává jim k tomu také svou 
plnou moc. A vždy znovu říká: Vy! Vy dva! Postačí tedy, pokud (kdekoli, ve shromáždění, ve městě 
nebo na venkově) se dva spolu setkají v Kristově jednotě. Právě toto je počátek tajemství církve. Pavel 
zakládal všude, kam přišel, pouze malá společenství.  

Co myslíte, kolik lidí tvořilo takové společenství, když z něj Pavel odcházel dále? V Aténách, Korintu i 
Filipech jich bylo jen několik. Snad hrstka; tam, kde šlo o výjimečně velké společenství, možná okolo 
sta. A Pavel přitom říká: „Už nemám v Asii více co dělat, všechno je obráceno."  

Co tedy dělal? Založil životaschopnou buňku, která měla později prokvasit své okolí. Pavlovým 
úkolem bylo založit živou buňku. Bude-li v každé vesnici a městě naší země právě taková živoucí 
buňka, a Pán tím míní dva nebo tři lidi, bude z ní život proudit dál. Těmto lidem pak Pán přislíbil svou 
přítomnost a bude skrze ně působit všechna možná znamení. My jsme zvyklí uvažovat vždy v enormních 
počtech. Uvažujeme v astronomických číslech. Když se někde tito dva nebo tři namáhají, 
nepovažujeme to za nic. Pokud se ve skupině najdou dva lidé zcela vydaní Kristu, je tu počátek 
nového života! Toto platí s jistotou, jenom si to nejprve potřebujeme uvědomit. Proto je naprosto 
důležité, aby tito dva byli skutečně zcela vydáni Kristu.“  (Hans Buob, Dary Ducha Svatého) 

JE TO PRESNE REAKCIA NA NAŠE ZISTENIE: 

• Začiatkom sú dvaja, ktorí uveria… 
• Obrátia sa a sú úplne „vydaní Kristovi“ 
• Následne ich naplní Duch Svätý… 

• A OPAKUJE SA UDALOSŤ TURÍC!!! 

Len si spomeňme: 

• Sv. František, sv. Dominik 

• Komunita Bahoslavenstiev, či komunita v Taize 
• atď. 

ČO Z TOHO VYPLÝVA PRE NÁS? 


