
Štvrtok 27. júla 2017 

Piesne: ES č. 567, 568 

Text: 1K 12, 12 – 27 

„... je síce mnoho údov, ale jedno telo.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Telo každého človeka tvorí jeden nedeliteľný celok, ktorý by nemohol existovať bez 

vzájomnej prepojenosti a spolupráce všetkých jeho orgánov. Čosi také sa nám snaží povedať 

aj apoštol Pavel. Veľmi mu záleží na tom, aby podstatu veci, o ktorej sa zmieňuje, pochopil 

každý člen Kristovej cirkvi, pretože je nesmierne dôležité, aby bol v tejto základnej záležitosti 

svojej viery dokonale zorientovaný. Tak, ako má každé ľudské telo mnoho orgánov, ktoré 

tvoria jeden celok a dopĺňajú sa navzájom, presne tak je to aj v prípade oného tajomného, 

pulzujúceho organizmu, ktorým je cirkev. Každý jej člen je súčasťou jednoty jej tela. Cirkev, 

ono mystické telo Ježiša Krista, pozostáva z cirkvi bojujúcej (to sú kresťania žijúci vo 

fyzickom tele na zemi) a z cirkvi triumfujúcej (to sú tí, ktorí v plnosti času prešli zo smrti do 

života v sláve Božej). Tí, ktorí sa nachádzajú vo fyzickom tele, majú pri vytváraní viditeľnej 

jednoty cirkvi k dispozícii sviatosti – to je sakramentálny rozmer cirkvi, ktorý sa podieľa na 

tvorbe jej jednoty tým najpodstatnejším spôsobom. Apoštol hovorí, že „my všetci v jednom 

Duchu sme boli pokrstení v jedno telo“ (v. 13). Jednou zo základných funkcií sviatosti Krstu 

svätého je ponorenie do vody jednoty Svätej Trojice, veď Otec, Syn a Duch Svätý sú jedno, 

jeden Boh v troch osobách. Podobne vo sviatosti Večere Pánovej „všetci sme boli napojení 

jedným Duchom” (v. 13), teda všetci pokrstení kresťania sú napájaní jednou a tou istou krvou 

Kristovou a prijímajú jedno a to isté telo Kristovo, takže sú jedno s Bohom a medzi sebou 

navzájom. Uvedomenie si tejto skutočnosti až do najhlbších dôsledkov môže pre nás 

prevratne mnoho znamenať: radikálne precitnutie z iluzórnych predstáv a preniknutie do 

skutočnej podstaty sviatostí, ktoré sú pre budovanie jednoty cirkvi nevyhnutné. V moci 

Kristových sviatostí je teda „síce mnoho údov, ale jedno telo” (v. 20). Ak sa staráme o svoje 

fyzické, dočasné telo, aby mu nič nechýbalo, o čo väčšmi by sme mali dbať o celok svojho 

duchovného tela – cirkev, ktorej súčasťou sme sa stali Krstom svätým a ktorej jednotu 

upevňujeme najmä vtedy, keď posilňujeme svoju vnútornú duchovnú integritu pravidelným 

stolovaním s Pánom – svojím Bohom – a so svojimi sestrami a bratmi. Veď „tak zostavil Boh 

telo…, aby nebolo v tele rozkolu, ale aby údy navzájom sa starali o seba...” (v. 24. 25). 

Amen. 

 

Modlitba:  

Otče, zaodel si nás telesným telom, aby sme jeho prostredníctvom pochopili čosi, čo ho 

presahuje a čoho je ono len akýmsi viditeľným podobenstvom. Ďakujeme za Tvoju vzácnu 

pedagogiku, ktorou nám na našom fyzickom tele viditeľne a hmatateľne približuješ tajomstvo 

onej vnútornej neviditeľnej jednoty cirkvi Tvojho Syna, jej Veľkňaza, Ježiša Krista. Pane, 

Ježiši Kriste, zmocňuj nás svojím Duchom Svätým, aby sme sa stávali nástrojmi jednoty 

Tvojho tela, „jednej, svätej, všeobecnej a apoštolskej cirkvi“. Amen. 
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