Streda 17. augusta 2016
Text: 1K 3, 9 – 17
9Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba! 10Ja ako múdry staviteľ,
podľa milosti Bohom mi danej, položil som základ, ale iný stavia na ňom; každý však nech si
dáva pozor, ako naň stavia! 11Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a
tým je Ježiš Kristus. 12Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno,
slamu, 13každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž (súdny) deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň
sprobuje dielo každého, aké je. 14Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, dostane odmenu; 15ak
niekomu dielo zhorí, utrpí škodu; sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň. 16Či neviete, že ste
chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? 17Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám
Boží je svätý, a tým ste vy!
Piesne: ES č. 284, 493
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nie je stavba ako stavba. Pavel aj v korintskom zbore ako múdry staviteľ položil dobrý základ –
Ježiša Krista. Vedie nás ďalej, keď nás posúva od základu stavby k jej budovaniu. Položiť dobrý
základ je dôležité, ale to ešte nie je všetko. A o tom nám Pavel chce niečo povedať. Aj keď si
prijal evanjelium o Ježišovi Kristovi, teda bol položený dobrý základ, „dávaj pozor, ako naň staviaš“. Prečo o tom Pavel hovorí? Aj keď korintskí kresťania prijali zvestované evanjelium
o Ježišovi Kristovi, časom sa ukázalo, že ich život neprináša dobré ovocie. Pavel ich musí prísne
napomínať, že nežijú podľa Božieho Ducha, ktorého prijali a ktorý v nich prebýva. Naopak, žijú
podľa svojho tela, podľa svojej vôle, vo viditeľných hriechoch: roztržky, zvady, sváry, žiarlivosť,
smilstvo, modloslužba. Pýcha skryte a nebadane rástla, až začala plodiť plánky. Pýtame sa: Kde
sa stala chyba? Pavel hovorí, že on položil dobrý základ, „ale iný stavia na ňom“. Každý sám za
seba buduje svoju stavbu života. Podľa toho, či dáva pozor, ako stavia na položenom základe,
buduje stavbu, ktorá v súdny deň buď obstojí, alebo neobstojí. Teda ak máš dobrý základ,
dôležitý je aj stavebný postup a materiál. A tu si pripomeňme slová Pána Ježiša: „Každý, kto
počúva tieto moje slová a plní ich, podobá sa múdremu mužovi.“ (Mt 7, 24) Práve tieto Ježišove
slová sú kľúčové: počúvať Božie slovo a plniť ho. Ak zlyhávame v poslušnosti Božiemu slovu,
zlyhávame v celom budovaní stavby. Skúsme dnes pred seba postaviť zrkadlo Božieho slova.
Nechajme sa preskúmať, nech môžeme vidieť, ako budujeme. Ak sme sa zahľadeli do
dokonalého zrkadla Božieho slova a videli sme svoj stav, nebuďme tými, ktorí hneď zabudnú, akí
sú. Buďme činiteľmi slova, nie iba poslucháčmi (Jk 1, 22 – 25). Keď v nás bol položený dobrý
základ, Ježiš Kristus, potom Duch Boží v nás prebýva. Aj my sme chrámom Ducha Božieho.
A práve Duch Svätý je zárukou aj predpokladom, aby sme mohli vybudovať stavbu, ktorá
obstojí. Buďme citliví a vnímaví, keď k nám hovorí Božie slovo. Buďme poslušní a nechajme sa
Ním viesť. Amen.
Modlitba:
Nebeský Otče, ďakujem Ti za dobrý základ – Pána Ježiša Krista, na ktorom smieme budovať
stavbu svojho života i života cirkvi. Ďakujem, že mi pripomínaš, aká dôležitá je poslušnosť.
Duchu Svätý, nastav mi zrkadlo Božieho slova a ukáž mi môj skutočný duchovný stav. Veď ma
k úprimnému pokániu. Posilni ma vo viere v Pána Ježiša Krista, ako i v poslušnosti Jeho slovu.
Veď ma, nech budujem stavbu, ktorá raz obstojí. Potom, hľadiac na Božiu slávu, prijmem veniec
večného života. Amen.
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