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Úvod

Naša jednota v Kristovi
Cirkev je na zemi Božou rodinou, ktorá spolu slúži, študuje a uctieva Boha. Cirkev
sa pozerá na Ježiša ako na svojho Vykupiteľa a je povolaná niesť dobrú správu
o spasení všetkým ľuďom na zemi. Vo vieroučných bodoch Cirkvi adventistov
siedmeho dňa sa okrem iného hovorí: „Cirkev je spoločenstvo veriacich, ktorí
vyznávajú Ježiša ako Pána a Spasiteľa. V nadväznosti na starozákonný Boží ľud
sme povolaní zo sveta k spoločnej bohoslužbe, k vzájomnému spoločenstvu,
k vzdelávaniu sa v Božom slove, k sláveniu Večere Pánovej, k službe ľudstvu
a k celosvetovému zvestovaniu evanjelia...“ (12. vieroučný bod – Cirkev)
Čo je ale cirkev? Aké je jej poslanie? Kto patrí k cirkvi? Odpoveď na tieto otázky
závisí sčasti od toho, ako si definujeme pojem cirkev.
Cirkev je celkom určite miestne spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista, ktorí nasledujú Pána a ktorí sa zhromažďujú, aby spoločne uctievali a slúžili. Môžu sa stretávať po domácnostiach alebo vo väčších zhromaždeniach (Rim 16,10.11). Niektorí
si pod pojmom cirkev predstavujú cirkevnú inštitúciu so svojím názvom, predstaviteľmi, vieroukou a štruktúrou. To však určite nie je najlepšia definícia cirkvi.
V Novej zmluve sa o cirkvi hovorí ako o skupine veriacich v konkrétnej zemepisnej oblasti. Keď teda Pavol oslovuje cirkev v Galácii, má na mysli mnoho miestnych zborov v mestách a dedinách v danej oblasti (Gal 1,2; pozri aj 1Pet 1,1). Pod
pojmom cirkev si niekedy predstavujeme aj skupinu ľudí patriacich do určitej
denominácie.
Ani jedna z týchto definícií však nie je úplná. Cirkev tvorí Boží ľud na celej zemi.
A hoci Kristus má svojich verných nasledovníkov v rôznych denomináciách
(a mnohí z nich sa v čase záverečnej krízy pridajú k Božiemu ostatku [Zj 18,1–4]),
tento štvrťrok sa zameriame na našu cirkev – Cirkev adventistov siedmeho dňa.
Budeme študovať, čo pre nás znamená jednota v Kristovi.
Vieroučný bod číslo štrnásť, ktorý sa nazýva Jednota Kristovho tela, znie: „Cirkev
je jedno telo, má mnohé údy, ktoré Boh povoláva z každého národa, pokolenia,
jazyka a ľudu. V Kristovi sme novým stvorením, nesmú nás deliť odlišnosti rasové,
kultúrne, vzdelanostné, národnostné, rozdiely medzi vysoko- či nízkopostavenými, bohatými či chudobnými, medzi mužom a ženou. Všetci sme si rovní v Kristovi, ktorý nás spojil jedným Duchom, aby sme žili v spoločenstve s ním i medzi
sebou. Nestranne a bez výhrad si máme navzájom slúžiť. Zjavenie Ježiša Krista
v Písme nám umožňuje mať podiel na tej istej viere a nádeji a s jednotným svedectvom prichádzať ku všetkým ľuďom. Táto jednota má svoj zdroj v jednote
trojjediného Boha, ktorý nás prijal za svoje deti.“
Cieľom nášho spoločného štúdia bude porozumieť biblickému konceptu kresťanskej jednoty pre našu cirkev, ktorá znova a znova zápasí o správne prežívanie
jednoty v Kristovi – a bude to tak až do konca času.

V Písme nachádzame mnoho poučení o tom, ako môžeme prežívať Boží dar jednoty v Kristovi. Budeme sa usilovať pochopiť, ako môžeme v cirkvi zakúšať jednotu a vyjadrovať ju navonok.
Denis Fortin je profesorom teológie na Teologickom seminári CASD na Andrews University v Berrien Springs. Počas práce na seminári zastával okrem iného funkciu vedúceho
programu Master of Divinity (1999–2001), prodekana (2000–2004), vedúceho oddelenia
Teológie a kresťanskej filozofie (2006) a napokon dekana (2006–2013). V súčasnosti sa ako
profesor venuje predovšetkým dejinám teológie so zameraním na dejiny CASD.

Budovanie spoločenstva
•
•

Rozprávajte sa v skupine o tom, čo ste zažili minulý týždeň. Ako tento zážitok ovplyvnil váš duchovný život?
Povedzte druhým o situácii, v ktorej ste vnímali výraznú Božiu prítomnosť.
Verejne vyjadrite Bohu svoju vďačnosť.

Praktický záver
•

Rozprávajte sa v skupine o tom, čo praktické vám priniesla táto lekcia štúdia
Biblie. Ako to môžete uviesť do praktického života?

Podnety k modlitbám
•
•
•

Modlite sa jeden za druhého, za svoje radosti aj starosti.
Spolu sa modlite za tých, ktorí z rôznych príčin nechodia do spoločenstva.
Ako im môžete dať najavo, že ich máte stále radi?
Modlite sa za ľudí vo svojom okolí (priateľov, susedov, príbuzných…),
ktorým by ste radi povedali o Božej láske.
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