Skutky apoštolov

!
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(v moci Ducha Svätého)

Znaky pravej cirkvi JKrista - II.
“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.”
Sk 2,42-47

!

“Kyriake iokia” - Dom Pána, miesto stretávania sa kresťanov
Grécke “”Ekklesia” znamenalo zhromaždenie kresťanov, nikdy nie dom, miestnosť, vždy
“živé spoločenstvo”

!

-obraz cirkvi je podľa niekoho obrazom spoločenstva ľudí, ktorí naozaj veria v Pána
Ježiša, ich srdcia sú obmyté jeho krvou, majú s ním žívý aktívny vzťah. Označujú to aj ako
“výberová cirkev”. Človek, ktorý nespĺňa kritériá nie je v skutočnosti členom cirkvi.
(Lutherova viditeľná a neviditeľná cirkev)
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“ľudová cirkev”, nízkoprahová, jej členmi sú aj ľudia, ktorí nevedia celkom jasne, kde sa vo
vzťahu k Bohu presne nachádzajú. Možno hľadajú sami seba, Boha, boli niečím oslovení
a hľadajú ďalej, alebo po čase celkom o odídu
-Cirkev však nie je organizácia, je to Kristovo telo, On ju založil, On je jej garantom, On ju
spravuje, ona je Jeho nevestou.
-človek by mal vedieť, kde sa vo svojom vzťahu s Bohom nachádza, či už spoznal a prijal
pokoj s Bohom skrze PJKrista. (R 5,1:Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom
skrze svojho Pána Ježiša Krista. ..)
-okolo aktívnych kresťanov, okolo ľudí žijúcich živou vierou v Pána Ježiša sa teda
zhromažďujú aj ľudia, ktorí takými ešte nie sú a je tu veľká šanca na božiu milosť, že sa
Boh dotkne aj ich života, spoznajú svoj hriech, biedu a prijmú odpustenie, porozumejú, že
sú Bohom prijatí a vykúpení smrťou PJKrista. Toto je naplnením Mt 13,24-30 kde sa hovorí
o kúkoli medzi pšenicou.
-Nemôžme deliť ľudí a nálepkovať ich na tých skutočných kresťanov, spasených a na
tých, čo takí nie sú.
-Na druhej strane, každý z nás musí poznať odpoveď na svoj život: Patrím už Pánovi
Ježišovi? Priznávam svoj hriech aj to, že potrebujem Jeho vykúpenie? Ak tým človek
pohŕda, Písmo hovorí, že nepatrí Bohu. Ale stále, kým žije sa s tým dá niečo robiť. “
“Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.” R 8,16

