
Štvrtok 21. septembra 2017 

Piesne: ES č. 229, 447 

Text: 1K 12, 27 – 31a 

„Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Prirovnanie Kristovej cirkvi k telu a kresťanov k jednotlivým údom patrí medzi 

najvýstižnejšie prirovnania v Biblii vôbec. Prečo? Lebo jednotlivé údy tvoria jeden celok, 

jedno telo, jeden živý a fungujúci organizmus. V zmysle týchto slov z 1. listu Korintským 

doc. Štampach hovorí: „Cirkev musí byť v prvom rade organickou a nie len organizačnou. 

Teda musí byť živým spoločenstvom bratov a sestier, a nie len radovou organizáciou plnou 

administratívy.“ Ak sa priveľa úraduje, odrazí sa to na stagnujúcej misii. Tak, ako sa údy 

vzájomne dopĺňajú a tvoria jeden celok, rovnako sa ani údy tela Kristovho nesmú 

osamostatňovať, ale musia tvoriť jeden živý organizmus. V takejto cirkvi je potom 

neprehliadnuteľné aj pôsobenie Ducha Svätého. Tam funguje aj vzájomné odpustenie 

a zmierenie. Podobne ako údy v tele nevykonávajú tú istú činnosť, rovnako ani v cirkvi všetci 

nerobíme to isté. Jedných Boh ustanovil za apoštolov, iných za prorokov, niekto vyučuje, 

niekto káže a iní pomáhajú blížnym. Pán Boh dobre vie, prečo každého z nás obdaril inými 

darmi, a tiež to, kde si nás vie najlepšie použiť. Ak ochorie jeden úd, potom chorobou trpí 

celé telo. Podobne uzdravenie jedného údu vedie k uzdraveniu celého spoločenstva. Jedine 

Kristus je Hlavou cirkvi. Nesnažme sa ju viesť len podľa svojich predstáv, ale v nej pracujme 

podľa vôle Kristovej. Prorokovanie, uzdravovanie a hovorenie jazykmi má slúžiť na 

budovanie spoločenstva a nie na budovanie kritérií pre akýsi vyšší stupeň viery. Radšej 

poviem desať slov zrozumiteľne, ako desaťtisíc nezrozumiteľne. A čoho nám treba najviac? 

Lásky. Ak nebude na nás vidieť lásku, tak to môžeme ako Kristovi svedkovia vo svete 

,,zabaliť“. O tom pojednáva celá 13. kapitola. Všestranná pomoc, opatrovateľská služba, 

schopnosť dobre poradiť alebo mnohé iné vzácne dary. Prosme Pána Boha aj dnes o dar 

skutočnej lásky. Čistej, nepokryteckej. Lásky k Pánu Bohu i medzi nami navzájom. Amen.  

 

Modlitba:  

Bože náš, ďakujeme za novú milosť, že môžeme začať odznova a ešte lepšie. Odpusť nám, ak 

čas nášho života mrháme na veci daromné a neužitočné. Daj nám potrebnú múdrosť a silu, 

aby sme svoje schopnosti, ktoré sú darom od Teba, využívali na to, čo nás vzájomne buduje. 

Chráň svoju cirkev od všetkého, čo by jej mohlo uškodiť. Daruj nám jednotu, ktorú tak veľmi 

potrebujeme. V myslení i v konaní. Nech nie my sme ľuďmi oslavovaní, ale nech Teba, Bože, 

oslavujeme medzi ľuďmi svojím životom. Amen. 
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