Skutky apoštolov

!
!

(v moci Ducha Svätého)

Piliére života kresťana - lákavá a “nákazlivá” cirkev
“Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. I
prišla bázeň na všetky duše, a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. A všetci
veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné, aj statky a majetky predávali a rozdeľovali
všetkým, ako kto potreboval; deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb
po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, chválili Boha a boli
obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení.” ň
Sk 2,42-47

!

Hádka o sobote, argumenty adventistov, ktorí poukazujú na boží príkaz o zachovávaní
soboty
-nedeľa ako “deň Pána”, sa viaže napr. na Mt 28,1, kde sa hovorí o vzkriesení JKrista
v 1. deň po sobote, ukázal sa učníkom v tento deň (J 20,19)
Sk 20,7 “Keď sme sa v prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba…”

!

Model života členov prvej cirkvi (života úprimných vyznávačov Pána Ježiša Krista)
1. zotrvávať v apoštolskom učení
2. zotrvávať v spoločenstve
3. prijímať V. Pánovu - pripomínať si obeť JKrista
4. zotrvávať v modlitbách

!

1. Zotrvávať v učení apoštolov!
Prví kresťania patrili k židovskému náboženstvu, chodili do chrámu, stretávali na na
nádvorí, ktoré sa volalo Šalamúnovo, tu sa rozprávali o Ježišovi, jeho skutkoch,
debatovali o SZmluve. Hlavne si pripomínali, čo povedal a urobil Pán Ježiš - učenie
apoštolov.!
Ján 8,31-31: ”Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: Ak ostanete v mojom slove, budete
naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." ”!
Zostať v Slove - nestačí si pamätať, čo som kedysi čítal, treba s k tomu vracať, aby božie
Slovo “ožilo” pre našu konkrétnu situáciu. !

!

2. spoločenstvo!
bohatší zboru, prinášali jedlo, delili sa s chudobnými a tvorili spoločenstvo pri stole. AKo
stretnutie rodiny pri stole je dôležité pre súdržnosť a vôbec vedomie spolupatričnosti, aj v
kresťanstve to malo a má upevňujúci charakter. Vyznávajú sa tam hriechy, dochádza k
zmierovaniu (ako aj v rodine sa nedá “ujsť” z riešenia konfliktu, tak je to nutné aj v
spoločenstve, hoci Židom 10,25 “Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo
zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.” )
-spoločenstvo je o povzbudzovaní a napomínaní.”!

“ Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či
otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom.” 1.Kor 12,13

!

3. prijímať V. Pánovu - pripomínať si obeť JKrista!
VPánova sa vzťahuje k minulosti, súčasnosti aj k budúcnosti.

!

I. Je to pamiatka na Kristovu smrť, ktorou sme boli vykúpení z hriechu a z odsúdenia. Sme
ňou konfrontovaní s Jeho smrťou obete namiesto nás.
-je motiváciou, že nechceme Ďalej žiť v hriechoch, za ktoré JKristus zomieral, že je to
potupenie jeho obete. Je to aj vďakyvzdanie - eucharistia

!

II. Je to súčasne spoločenstvo s Kristom spolu s ostatnými veriacimi, je nám v nej JKristu
zvláštnym spôsobom prítomný Lk 24,35
-pripomína nám aj zmluvu, ktorú Boh urobil, keď JKristus povedal Ján 3,16, Mt 26,28

!

III. Je aj predobrazom, závdavkom budúceho dokonalého Kráľovstva božieho v nebi,
JKristus povedal, že bude piť nové víno v Kbožom. Tento prvok si ani najmenej všímame
vo svojej viere a najmenej naň myslíme. Ale je tou najradostnejšou vecou, preto sa
modlíme: príď tvoje kráľovstvo!

!

4. zotrvávanie v modlitbách
Jk 5,16: “Veľa zmôže v účinku modlitba spravodlivého.” Tomuto verili učeníci, kresťania,
ktorí sa modlili za vyslobodenie Pavla i Petra…Sk 12,5
JKristus povedal, že: môj dom sa bude volať domom modlitby… V prvotnej cirkvi bolo
vyučovanie, spievanie doprevádzané spoločnými modlitbami.
-ani dlhé a kvalitné vyučovanie z Písma, kvalitná diakonická práca, množstvo spevu,
náboženskej hudby, stretnutí, programov… nevypôsobí bez modlitby božiu prítomnosť,
ako keď sa boží ľud modlí.
-cirkev by mala pamätať vždy na to, že modlitba je základom pre fungujúci vzťah s Bohom,
nie iba liturgická, krátka, dokonca spievaná, ale skutočná, kde pociťujeme, že “Duch Svätý
sa modlí v nás.”

!

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

!

-Výsledkom skutočného života s Bohom že “príťažlivá, nákazlivá cirkev”, ktorá má vzťah s
Pánom, je dostatočne radikálna a táto radikálnosť priťahuje ľudí
-som ja, ty, náš zbor, naša cirkev voňajúci, voňajúca ľuďom naokolo? Je tu priestor na
pokánie aj na nápravu.

