


9 Toto hovorí Hospodin zástupov: „Ako dôkladne sa paberkuje 
vo vinici, tak sa stane so zvyškom Izraela. Prilož si ruku ako 

vinohradník na jeho výhonky.“ 10 „Komu mám hovoriť a koho 
varovať, čo by ma počúval? Ucho majú neobrezané, nemôžu 
vnímať. Slovo Hospodina majú na posmech, nemajú v ňom 

záľubu. ….13 „Veď všetci, od najmenšieho až po najväčšieho, 
sú veľkí ziskuchtivci, od proroka až po kňaza, všetci 

podvádzajú. 14 Ranu môjho ľudu liečia povrchne. Hovoria: 
‚Pokoj, pokoj.‘ Pokoja však niet. 15 Budú zahanbení, lebo sa 

dopúšťajú ohavnosti, vôbec sa totiž nehanbia, ani červenať sa 
nevedia. Preto padnú s tými, čo musia padnúť, padnú, až ich 

navštívim,“ znie výrok Hospodina.

Jeremiáš 16





•Kresťanstvo bolo ilegálnym náboženstvom
•Nemali žiadne cirkevné budovy v našom ponímaní. 
•Nemali ani Písmo v tej podobe, v akej ho poznáme my dnes. 
•Nemali inštitúcie, ani profesionálne formy vodcovstva,
•Nemali bohoslužby orientované na neveriacich, 
mládežnícke skupiny, chváliace kapely, atď.
•Ak sa niekto chcel pridať k cirkvi, musel splniť ťažké 
podmienky

Ako to dokázali?

100 n. l. -  25.000 učeníkov 
310 n. l. - takmer 20.000.000 učeníkov

nezabudnime:-)



 12 Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení 
a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali v Šalamúnovom 
stĺporadí. 13 Nikto iný sa neodvažoval k nim pripojiť, ale 
ľud ich chválil 14 a ustavične pribúdalo tých, čo uverili v 

Pána — množstvo mužov i žien. 15 Ešte aj chorých 
vynášali na ulice a kládli ich na lôžka a nosidlá, aby aspoň 
Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tadiaľ pôjde. 
16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo 

ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými 
duchmi, a všetci boli uzdravení.

Skutky 5



 29 Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac 
poslúchať ako ľudí!…  

40 Zavolali si apoštolov, dali ich potrestať, zakázali im 
hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. 41 Oni odišli 

spred veľrady natešení, že boli uznaní za hodných 
znášať potupu pre toto meno. 42 Každý deň neprestajne 
učili v chráme i po domoch a zvestovali evanjelium, že 

Ježiš je Mesiáš.

Skutky 5

Nárast 1.cirkvi uprostred kritiky & prenasledovania



1. Návrat do horlivej lásky k Bohu & ľuďom



2. Návrat do vzťahového učeníctva  
 
                   (od len akademického modelu k akčnému:-)



3. Návrat do obetavej služby spoločnosti 






