
Novozmluvné texty ohľadom vzájomných vzťahov cirkevných zborov medzi sebou 

i vzťahov cirkevných zborov k „ústrediu“ v Jeruzaleme, Antióchii i apoštolskému úradu. 
 
 

(„Allélón“ – ako princíp spolupráce (okolo 50x v NZ; allos – ten druhý – ohľad o druhého; mám na 
zreteli toho druhého, navzájom sa potrebujeme...) 

 
I.  Rôzne oblasti vzájomnej spolupráce a solidarity zborov: 
 

 Oblasť misie a zakladania zborov bola v prvej cirkvi riadená a koordinovaná najprv z Jeruzalema 
(prevažne po 11 kapitolu Skutkov) a potom (aj) z Antiochie od 13 kapitoly Skutkov. 

 

 Zbory mali spolupracovať aj v duchovnej oblasti ako napríklad v oblasti zakladania zborov, kde 

Tesalonický zbor vysielal svojich misijných pracovníkov do oblasti Macedónie a Achaje 1Tes 1,8; 
tak aj v oblasti modlitebného zápasu za regionálnych a celo cirkevných pracovníkov Ef 6,18-19; 
2Kor 1,11; Kol 4,3. 

 Spolupráca medzi zbormi bola pre nich požehnaním, lebo jedni druhých napodobovali a teda boli 
povzbudení prácou a vierou druhých zborov... 1Tes 2,14. 

 

 V prvej cirkvi existovala akási pastierska či dozorná služba, dohľad či vizitácia (zvonku) Sk 14,21-
28; 15,36. Pavol bol akýmsi zjednocujúcim prvkom a úradom v jednej osobe medzi zbormi. 

S týmom spolupracovníkov sa vracia do zborov, ktoré založili aby videl, ako sa majú... Okrem 
toho vidíme, že posielal do zborov svojich spolupracovníkov aby zistili, ako sa majú, ako sa im 
darí v službe, čo robia... Bolo to aj akési „zúčtovanie“ a tieto zbory vedeli, že majú akúsi 

zodpovednosť ku celku. Napríklad zbory v Kolosách, Laodicea a Hierapolis Kol 4,13. 
 

 Pavol s tímom vodcov bojoval duchovný boj za zbory v Kolosách a v Laodicei. Oni mali 
„neuvedomelé potreby a hrozby, ktoré z vnútra nevideli a preto im Pavol píše list aby ich 

upozornil na filozofické trendy ich doby Kol 2,8; na nebezpečenstvo judaistického zákoníckeho 
učenia Kol 2,16-23. Keď niektorý zbor prechádzal súžením, prenasledovaním, Pavol posielal 
niekoho, aby mohli byť  povzbudení a upevnení vo viere... 1Tes 3,2-3. 

 

 Okrem toho v prvej cirkvi sa v niektorých zboroch voľba starších uskutočnila nie kongregačne ale 

vodcovia boli ustanovení „zhora“ – Pavlom a jeho spolupracovníkmi.  
 

 V liste Titovi vidíme, že Titus bol Pavlom zanechaný na Kréte, aby sa stal pastierom či kazateľom 
nad niekoľkými zbormi v mestách na Kréte, aby ich vyučoval 2,1, aby im ustanovil starších 1,5 
podľa biblického modelu. Nie je isté, či si nevedeli zvoliť starších, alebo nemali vhodných 

kandidátov, ale pre zdravý rast a fungovanie zboru je staršovstvo kľúčovým faktorom. Preto bol 
Titus poverený, aby z pozície svojho úradu „zvonku“ zabezpečil základné štruktúry potrebné pre 

život zboru. Hovorí to o tom, že v novo založených zboroch na Kréte Pavol posiela a ustanovuje 
Tita, aby zvonku, ako akýsi „biskup“ dal veci do poriadku a ustanovil starších a potom budú zbory 
vedené staršími a kongregáciou... 

 

 Zdá sa, že hoci mal Efezský zbor vodcov, Pavol ustanovuje Timoteja, aby na určitý čas zostal 

v Efezskom zbore, aby ich vyučoval, korigoval, usmerňoval, napomínal 1Tim 1,3.  
 Pavol pre starších z Efezského zboru usporiadal akési stretnutie, školenie, kde ich upevňoval, 

vyučoval a vystrojoval do služby Sk 20,17... Taktiež niektoré Pavlove listy a inštrukcie mali 

oblastný charakter... Kol 4,16 (Je možné, že aj tu šlo o akési oblastné stretnutie starších...???) 
 

 V apoštolských listoch zborom nachádzame veľmi dôležitý princíp: aj keď zbory mali svojich 
starších a vodcov... cirkevné zbory mali v osobe Pavla akýsi „úrad“, v ktorom Pavol zvonku 
vplýval na duchovný život zboru, usmerňoval duchovný život, napomínal, povzbudzoval, 

upevňoval zbory... Zvlášť to bolo potrebné vtedy, keď v zbore došlo k roztržkám (1Kor 
1.3.kapitoly) aby či už disciplinárne či vieroučné otázky boli  uvedené na správnu mieru. Svedčia 
o tom najmä listy Galaťanom, Korinťanom, Kološanom, Timoteovi, Titovi... PRINCÍP: Čím je zbor 



alebo cirkev vyspelejšia, tým viac je použiteľný kongregačný model vedenia a spravovania cirkvi. 

V novo založených zboroch, alebo v zboroch v určitej kríze potrebujeme „biskupské“ vedenie 
a teda intervenciu zvonka až kým zbor „nedospeje“ a potom je riadený staršími spolu 

s kongregáciou. 
 

 V prvej cirkvi existovali „nadzboroví“ pracovníci, či už na celocirkevnej či regionálnej úrovni 
a Pavol pozíva konkrétne Korintský zbor, aby sa týmto pracovníkom podriaďovali 1Kor 16,15-16. 
Filipských pozíva, aby mali v úcte takýchto pracovníkov Fil 2,25-30. 

 Pavol hovorí, že zbory prijímali od týchto pracovníkov služby vyučovania, vzdelávania... a preto 
by mali podporovať týchto pracovníkov finančne – materiálne Gal 6,6.  

 

 Medzi zbormi existovala finančná a materiálna podpora a solidarita na jednej strane vzájomná 
dobrovoľná z iniciatívy zborov: Antiochijský zbor zbieral financie pre Jeruzalem Sk 11,27-30; 

podobne aj Rímsky a Korintský zbor; zbory v Macedónsku a v Achaji... Rim 15,26. Na druhej 
strane zbory robili zbierky a posielali finančnú pomoc akýmsi „nariadením zhora“ a teda výzvou 
a koordináciou apoštolov z Jeruzalema 1Kor 16,1; 2Kor 8-9; Rim 12,13. Zbory boli vyučované, že 

sa majú podieľať na potrebách svätých: či už na finančných potrebách iných zborov, alebo na 
finančných potrebách regionálnych či celo cirkevných pracovníkov.   

 

 Zbory si v oblasti finančnej spolupráce spoločne zvolili Tita a jedného brata s ním, aby mali akýsi 

finančný dozor nad zbieraním a nakladaním s financiami, boli akousi revíznou komisiou, 
„poslancami zborov“, ktorí mali dozerať na celý proces aby sa predišlo a odbúralo akékoľvek 
podozrenia voči Pavlovi či iným, ktorí mali k financiám a zbierkam prístup... 2Kor 8, 16-23.    

 Zbory spolupracovali (mali spolupracovať) v oblasti podpory celo cirkevných či regionálnych 
pracovníkov: Keď Pavol pracoval v oblasti Macedónskych zborov, tak sa tieto zbory starali o neho 
po každej stránke 2Kor 11,9; keď prišiel do Korintu, počítal s ich pomocou a podporou, že ho 

vystroja ďalej do služby so všetkým, čo k tomu patrí (jedlo, peniaze na cestu do Jeruzalema) 
2Kor 1,16-17a. Podobne to bolo aj so Zénom a Apollom, ktorých do misijnej služby mali vystrojiť 
so všetkým, čo k tomu patrí zbory na Kréte Tit 3,13. 

 

 Zbory spolupracovali v oblasti doktrinálnych čiže vieroučných zápasov výsledkom ktorých boli 

akési rezolúcie či spoločné ustanovenia pre spoločný život viery Sk 15. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



II. Útoky zo zborov na princípy pomoci a solidarity, na vonkajšiu autoritu, 

vplyv a vedenie. 
 
 Už v prvej cirkvi zaznievali hlasy z prostredia niektorých zborov, ktoré spochybňovali vonkajšie 

cirkevné autority, súdili ich motívy vplyvu na ich zbor, šírili o nich zlé reči... 1Kor 4,1-5. 17-19; 

9,3. 
 
 Pavlovi vyčítali to, že ho podporovali finančne, že mu ide iba o peniaze 1 Kor 9,3.7-15a. 

 
 Pavla a jeho spolupracovníkov boli od niektorých zborov (najmä od Korinťanov) obvinení, že robia 

chytrácky, že falšujú Božie slovo a chcú nimi manipulovať 2Kor 4,2; že chcú ich vplyvom do zboru 

panovať nad ich vierou 2Kor 1,24; uzavreli pred nimi svoje srdcia i zbor 2Kor 6,11-13; že chcú 
ich veci a teda peniaze... 2Kor 12,14.  

 

 3J 1,9 poukazuje na to, že vedúci zboru, alebo veľmi vplyvná osoba Diotrefes odmietal vonkajšie 
vplyvy na ich zbor... 

 
 

Tento veľmi stručný pohľad na prvú novozákonnú cirkev a zbory poukazuje, že zbory napriek 

rozdielnostiam žili v jednote Kristovej, že vnímali potrebu tejto jednoty, že sa potrebujú navzájom, 
že spolupracovali takmer vo všetkých oblastiach života viery i služby: v oblasti finančnej podpory 
a solidarity; v oblasti misijnej a zakladania zborov; v oblasti sociálnej, vieroučnej, v oblasti 

vzdelávania... Všetky pokusy o nezávislosť sú vnímané ako negatívne (Korint; Laodicea; v listoch 
Jána...).    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Ide nám o budovanie Tela cirkvi alebo o sociálny výstup?1 

 
V prístupe k cirkvi si musíme ujasniť, kto vlastne sme: sme telo Kristovo ako to Písmo hovorí, alebo 
spoločenstvá, či združenia? V tom je totiž zásadný rozdiel. 

 
SPOLOČENSTVO - ZDRUŽENIE je: 
 

 Združenie ľudí, ktorí majú priateľský blízky vzťah. 
 Dobrovoľné združenie jednotlivcov, ktorí majú jeden spoločný cieľ. 
 Organizovaná skupina, ktorí sa spoločne stretávajú, pracujú na spoločnom diele, lebo majú 

rovnaké presvedčenie a záujmy. 
 Združenie znamená spoločenstvo s inými, spojenie s inými kvôli spoločnému presvedčeniu, cieľu, 

záujmom, vyznaniu... 

 Združenie je spoločenstvo ľudí, ktorí majú spoločný zámer, rovnaké štandardy života, zvyky, 
správanie, identitu...   

 

Aký je rozdiel medzi kresťanstvom dneška a nejakým spoločenstvom či združením? Je cirkev akýmsi 
mini združením či mini spoločenstvom uprostred veľkého spoločenstva tohto sveta? Žiaľ, keď sa dnes 
pozrieme na cirkev a život cirkvi, tak musíme uznať, že v mnohých aspektoch ju môžeme vnímať ako 

spoločenstvo, združenie, či klub. Písmo však hovorí, že cirkev je predovšetkým TELO a nie nejaké 
spoločenstvo. Ako sa tento koncept tela týka cirkvi?  

 

TELO SPOLOČENSTVO – ZDRUŽENIE Poznámky: 

Telo je živé 
 

Spoločenstvo je organizované 
 

Hoci cirkev ako telo môže 
byť organizovaná, primárny 
dôraz je, že je živá 

Telo pozostáva z mnohých údov, 
ktoré žijú vo vzájomnej závislosti 
a prepojení a len z tohto spojenia 

majú život z Krista 

Spoločenstvo pozostáva z ľudí, 
ktorí sú spojení spoločným ideolo-
gickým či vieroučným pojivom  

 

Žiaden úd nemôže existovať 

mimo celku tela 

Časť spoločenstva či združenia 

môže existovať nezávisle na celku 

 

Telo je riadené z jedného zdroja, 
z Hlavy. 

Spoločenstvo je riadené predpismi 
celku 

 

Telo pracuje na prežití celku Spoločenstvo je otvorené pre 
zrušenie nejakej časti aby prežili iní  

 

Telo existuje aby rástlo a vyvíjalo 
sa 

Spoločenstvo či organizácia môžu 
ale nemusia túžiť rásť a rozvíjať sa. 

 

V tele je rast a vývoj prirodzený 
lebo je tam život  

V spoločenstve sa rast a vývoj 
musí plánovať a vyrábať 

 

Telo je vnímavé na podnety 

vonkajšie podnety, emocionálne,  
psychické... 

Spoločenstvo môže ale nemusí byť 

vnímavé na tieto podnety 

 

Telo je organizmom a preto 
rastie prirodzene, lebo jednotlivé 
údy prispievajú ku spoločnému 

rastu a vývoju 

Kým telo žije, spoločenstvu dávajú 
život jeho členovia 

 

   

   

                                                 
1
 Na základe: Stanley Derickson, Notes on theology, str. 1228-1232. 



IV. ARGUMENTY PRE SPOLUPRÁCU A JEDNOTU 
 

Existujú dva nezvratné dôvody pre partnerstvo s inými zbormi a misijnými agentúrami v oblasti 

alebo krajine, ktorá je vo vašom okruhu zodpovednosti. Jeden je teologický a druhý praktický. 
 
A. Teologický argument. Teologický dôvod je základná jednota v Tele Kristovom. Všetci, ktorí sa 

narodili znova boli adoptovaní do Božej rodiny (Ján 1:12,13). Táto rodina sa tiež nazýva Telom a telo 
je len jedno, nie viac (Ef.4:3-6). Vo svojej veľkňazskej modlitbe sa Ježiš modlí za našu jednotu, aby 
svet poznal, že Ho poslal Otec (Ján 17:20-21). Áno, tajomstvom evanjelia je, že Boh učinil všetkých 

ľudí veriacich v Krista jedno v Kristovi a prelomil tak bariéry, ktoré ich oddeľovali (Ef.3:2-6; Gal.3:26-
28). Rozdelenie a konkurencia medzi rôznymi členmi cirkvi či zbormi boli prekážkou šírenia evanjelia, 
pohoršením pre neveriacich a úder jednote cirkvi. Len ak svet uvidí našu jednotu a lásku, bude 

priťahovaný k viere v Krista. 
 
B. Praktický argument. V krajinách, kde je populácia evanjelikálov nižšia ako 2% je vysoko 

nepravdepodobné, že by jeden zbor či denominácia alebo misijná organizácia sama naplnila Velké 
poverenie vo svojom národe. Zaplnenie krajiny svedeckými zbormi veriacich si vyžaduje spoločnú 
účasť zborov a všetkých Božích detí v danom národe. Navyše, ak budeme robiť starostlivý prieskum 

zistíme, že rôzne misijné organizácie a zbory majú zdroje, ktoré potrebujú aj ostatní. Niektoré zbory 
vydali dobré materiály o učeníctve. Iné zostavili výcvikové programy pre zbory, ďalšie sa špecializujú 
na súčasný worship. Niektoré kresťanské organizácie sa špecializujú na médiá, iné na prácu s 

mládežou, evanjelizáciu cez šport, film Ježiš, atd. Spoločné zdieľanie týchto zdrojov obohacuje celé 
Telo.2  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Na základe: OMEGA kurz, č.5, vydaný Alliance for saturation church planting, str. 55-59.   



 

V. FÁZY ROZVOJA CIRKVI 3 

 

       Formatívna fáza                           Expanzívna fáza                 Reproduktívna fáza 

 
 
 

Prvotná cirkev - Jeruzalem                 Misijná cirkev                       Učenícka cirkev  
 
 

Prvotná cirkev Misijná cirkev Učenícka cirkev 

Jeruzalem – Antiochia 

 
 
 

 
 

Antiochia–1 misijná cesta 

 
Sk 15 – apoštolský snem 
 

2-3 misijná cesta 

Efezský zbor... 

 
Z Písma Novej Zmluvy jednoznačne vidíme určitý proces a posun smerom od „biskupského“ 
vedenia apoštolmi v prvotnej cirkvi v Jeruzaleme, cez „biskupsko – presbyteriálny“ model 

v misijnej cirkvi v novo založených zboroch až ku kongregačnému vedeniu v zrelej učeníckej 
cirkvi v Efeze či Korinte... 
 

Čím je zbor alebo cirkev vyspelejšia, tým viac je použiteľný kongregačný model vedenia 
a spravovania cirkvi. V novo založených zboroch, alebo v zboroch v určitej kríze potrebujeme 
„biskupské“ vedenie a teda intervenciu zvonka až kým zbor „nedospeje“ a potom je riadený 

staršími spolu s kongregáciou. 
 
Toto vidíme v knihe Skutkov apoštolských alebo napríklad u Tita, kde v novo založených 

zboroch na Kréte Pavol posiela a ustanovuje Tita, aby zvonku, ako akýsi „biskup“ dal veci do 
poriadku a ustanovil starších a potom budú zbory vedené staršími a kongregáciou...  
 

Treba si však uvedomiť, že aj v prvej cirkvi v Jeruzaleme, ktorá bola vedená apoštolmi mala 
cirkev mechanizmus „kontroly“ zdola, keď napríklad pri voľbe Mateja apoštoli dali príkaz, že 
je treba ustanoviť diakonov, ale volili ich spolu.  

                                                 
3
 Na základe: Bill Hull, Učednický model církve, str. 19 


