
1 

R�ST T�LA KRISTOVA 

JI�Í KOTRLA 
(Mahomet, Illinois,  9. �ervence 2003) 

 

 

Rád bych se s vámi pod�lil o n�kolik jednoduchých, a p�esto velmi 
d�ležitých v�cí. Zdá se, že práv� v jednoduchých v�cech mnohdy ztrá-
címe hloubku, protože máme pocit, že jednoduchým v�cem rozumíme 
a není t�eba se jim více v�novat. V poslední písni jsme dnes zpívali 
o Boží sláv�, která p�ikryje celou zemi. Již delší dobu mám pocit, že 
kdykoli zpíváme písn� o Boží sláv�, p�ichází v�tší pomazání. Na 
konferenci minulý víkend jsme také zpívali takovou píse� a p�išlo mezi 
nás veliké pomazání. V��ím, že poselství t�chto písní je aktuální 
a uskute��uje se v naší dob�. Haleluja!  

B�h na zemi tvo�í své T�lo, které bude p�edstavitelem této Boží 
slávy. Když se toto uskute�ní, všechna zkáza, všechny škody, které zem� 
a lidé utrp�li, budou uzdraveny skrze službu Kristova T�la. Slýcháme 
o tom tak �asto, že nám m�že unikat, co se skute�n� za t�mito slovy 
skrývá – co B�h �iní a co v brzké dob� dokoná. 

�ekl bych, že T�lo Kristovo je jedno z nejv�tších tajemství na zemi. 
Možná si myslíme, že o n�m mnoho víme; církve si myslí, že o n�m 
mnoho ví – ale je to tajemství. To, co povstává na základ� Božího jed-
nání, si ani neumíme p�edstavit. B�h buduje, p�ipravuje „syna-muže“, což 
je p�esný význam �eckého spojení „arrhen huios“ ve Zjevení 12,5, které 
krali�tí p�ekládají jako „pacholík“. Je to mnoho�lenný muž, Syn, Adam – 
mnoho�lenný organizmus, skládající se ze zástup� lidí celého sv�ta, spo-
jený s Hlavou, Ježíšem Kristem. Bude nejdokonalejším vyjád�ením 
Hospodina na zemi, p�evezme sv�t a obnoví ho.  

Když se rozhodneme jít cestou poslušnosti Krista, stáváme se jako 
jednotlivci údy této „osoby“, tohoto T�la Krista. Ale to je jenom za�átek! 
Stát se údem T�la Kristova je pouze za�átek, nikoli cíl. A to proto, že 
T�lo, jehož údy jsme, stále není zralé, není dokon�ené, ale prochází pro-
cesem, který nazýváme r�st. T�lo jako celek pot�ebuje r�st. Musí r�st 
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také Hlava? Ne. Ježíš Kristus jako Hlava je již v plnosti, je v dokon�eném 
stavu, a �eká na zbytek T�la.  

Rád bych nyní �ekl toto: r�st T�la je n�co jiného než váš osobní r�st. 
Je mnohem komplexn�jší než váš osobní r�st. R�st T�la je totiž spole�ná 
záležitost, spole�ný proces. Pokud v T�le rostou duchovn� jen n�kte�í 
jednotlivci, pak se nejedná o r�st T�la. Rozumíte? R�st T�la je totiž 
odvislý od r�stu jednoho každého údu. Pokud se jeden úd neú�astní r�stu 
T�la, pak blokuje r�st T�la jako celku. Když n�které údy T�la budou 
prospívat, r�st a �init v Bohu velké skutky, a ostatní nikoli, pak zde není 
r�st T�la jako celku. Pokusím se to vysv�tlit dále.  

B�h klade velký d�raz na r�st celého T�la. V minulosti jsme vid�li 
mnoho velkých Božích muž�, kte�í na základ� svého vztahu s Bohem ko-
nali v církvi neuv��itelné v�ci. Ale to není p�esn� to, co B�h chce. Samo-
z�ejm� bylo dob�e, že v Božím díle konali velké v�ci a že zužitkovali sv�j 
vztah s Kristem, ale Boží plán pro konec �asu je vyšší: B�h chce, aby do 
t�chto v�cí vstoupili všichni jako jednotka, jako celé T�lo Kristovo. Ne 
tak, že bude jeden vp�edu, a ostatní z�stanou jako p�ihlížející vzadu.  

Poj	me se nyní podívat na T�lo Kristovo do Písma. Dovolte mi 
položit otázku: Kdo zp�sobuje r�st T�la? Je to takový malý chyták. Kdo 
podle Bible p�sobí r�st T�la Kristova? V�tšinou lidé odpoví, že je to B�h, 
ale o�ekávám trochu jinou, biblickou odpov�	. Boží Slovo �íká, že r�st 
T�la p�sobí T�lo! Podívejme se do epištoly Efezským 4,16:  

„Z n�j celé t�lo, spojené a svázané za p�isp�ní každého kloubu, 
podle �innosti odpovídající mí�e každé jednotlivé �ásti, p�sobí r�st t�la, 
aby se budovalo v lásce.“ (NBK) 

Víte, n�které Pavlovy v�ty jsou dost komplikované. Sám apoštol 
Petr napsal v jednom ze svých dopis�, že není vždy snadné rozum�t Pav-
lovým list�m a že n�kte�í lidé p�ekrucují, co píše. Podívejme se proto 
nejprve na zjednodušenou hlavní v�tu tohoto verše. „Z n�j (z Hlavy) celé 
t�lo … p�sobí r�st t�la…“  

Není to zajímavé? Není to zajímavá v�ta? Pavel ne�íká, že r�st T�la 
p�sobí Hlava. Hlava je zde zmín�na a má velmi d�ležité místo. Ješt� se 
k tomu vrátím. Ale podm�tem ve v�t� je T�lo – celé T�lo p�sobí r�st 
T�la. Co to znamená? Znamená to, že T�lo má samo v sob� r�stové 
schopnosti a vlastnosti. V T�le je n�co, co zp�sobuje jeho vlastní r�st 
podle Boží v�le, pokud jsou  pro to spln�ny všechny podmínky.  
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Jako p�kný p�íklad mohu uvést miminko. Naší dcerce jsou teprve 
�ty�i m�síce a už váží tém�� dvakrát tolik, než když se narodila. Pokud 
byste vypili za �ty�i m�síce stejné množství mléka jako ona, myslíte, že 
byste také vážili dvakrát tolik než p�edtím? Ne. Jak je to tedy možné? 
B�h vložil do t�la miminka jakousi zvláštní r�stovou schopnost, a když 
p�ijímá potravu, nesta�íme se divit, jak rychle roste. Stejn� je tomu 
s T�lem Kristovým. Víte, nemusíme se starat a tla�it na to, aby T�lo 
rostlo. Když bude mít správné podmínky, poroste samo! To je Boží prin-
cip, Boží zákon, z kterého se m�žeme radovat. Poskytn�me mu správné 
podmínky, a T�lo poroste a uzdraví svá zran�ní. Vy se o to ani nemusíte 
p�íliš starat, T�lo poroste samo. To je Boží princip, který pot�ebujeme 
znát p�edevším, a být za n�j Bohu vd��ní. „Z n�j celé t�lo…p�sobí r�st 
t�la, aby se budovalo v lásce.“  

To je první v�c. Poj	me dále. Jaké jsou tedy podmínky pro tento 
r�st? Všichni je známe, ale dovolte mi, abych se jich alespo� dotkl. V��ím 
totiž, že jsme v �ase, kdy pot�ebujeme tyto podmínky velmi hluboce znát.  

První podmínka je zmín�na na samém po�átku 16. verše, kde �teme: 
„Z n�j…“ To znamená z Hlavy, z Krista, T�lo p�sobí sv�j vlastní r�st. 
Pokud je T�lo odpojené od Hlavy, nemá žádnou energii k r�stu. Když �í-
káme, že T�lo musí být napojeno na Hlavu, co tím míníme? K lepšímu 
pochopení a na dokreslení toho mám malou ilustraci. V naší zemi mnoho 
lidí nesprávn� chápe slovo „stát“ (státní z�ízení). Mnozí si myslí, že stát 
se postará o všechny problémy, splatí všechny dluhy, dá jim p�ídavky 
a podpory, a p�itom jim uniká, že stát jsou oni sami. Všichni ob�ané jsou 
tím státem. A tak není pravda, že stát mi všechno dá a zaplatí, protože stát 
to nejprve ode m� musí vzít.  

Podobné je to s Kristovým T�lem. Neuvažujme o T�le jako o n�-
�em, co se nás p�ímo netýká, jako o n��em nekonkrétním nebo mystic-
kém. Jestliže jsme údy, pak jsme nedílnou sou�ástí T�la. A tak když �íká, 
že z N�j, tedy z Hlavy, p�sobí T�lo r�st T�la, pak to znamená, že ty a já 
jsme spoluzodpov�dní za osobní napojení na Hlavu, a následkem toho za 
r�st T�la. Stejnou v�c �íká apoštol Pavel v epištole Koloským 2,19. Tam 
mluví o ur�itých k�es
anech, kte�í „…se nedrží hlavy, z níž celé 
t�lo…roste Božím vzr�stem.“ (NBK) Je zde tatáž myšlenka. T�lo roste 
jenom tehdy, když se každý úd jednotliv� drží p�ímo Hlavy. Jinými slovy, 
T�lo neporoste, pokud se n�které údy Hlavy držet nebudou.  
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Pokud se nebudu držet Hlavy, co se stane? Víte, snadno se dá 
poznat, že se n�kdo p�edcházející týden nedržel Hlavy, když p�ijde na 
shromážd�ní a nemá v sob� žádný život pro ostatní. To je znamení, jak se 
drží, nebo nedrží Hlavy. �lov�k v sob� nem�že najít život, který je 
v Hlav�, pokud ho od Hlavy nezíská. A tak vám chci p�edat, abyste se 
každý den drželi Hlavy, Krista. Hovo�te s Ním, protože On mluví k vám. 
Mezi Hlavou a jednotlivými údy existují vazy a šlachy, které zajiš
ují 
p�ímé spojení mezi Hlavou a každým údem osobn�. B�h používá tyto 
vazy ke vzájemné komunikaci. O tom je držení se Hlavy. Držme se 
Hlavy, a budeme mít v sob� život.  

Dovolte, abych vám nakreslil malý obrázek, který toto ilustruje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprost�ed je Hlava a kolem ní jednotlivé údy T�la. Linky mezi 
údem a Hlavou p�edstavují držení se Hlavy neboli komunika�ní potrubí. 
Každý z nás má komunika�ní linku nebo kanál jdoucí p�ímo ke Kristu. 
Kdybyste se vid�li v duchu, pak uvidíte tyto komunika�ní cesty a kanálky 
mezi námi a Hlavou, kterými m�že proudit Boží život a energie. 

Pokud se Hlavy nedržím, neporostu ani já, ani T�lo jako celek. To je 
vážná v�c. Pokud by šlo jen o m�j vlastní duchovní r�st a já bych se ne-
držel Hlavy, pak by to nebylo dobré, ale nemusel by to být tak rozsáhlý 
problém. Nerostu jen já. Ale problém je v tom, že m�žu zablokovat r�st 
celého T�la.  

HLAVA 

ÚDY 
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V ned�li ráno jsme zde slyšeli vážné slovo, které m� docela d�sí. 
Vzpomínáte si na to? B�h bude muset odstranit z T�la n�které klouby, 
n�které údy. To je strašná v�c, v�c, která budí báze�. Modlím se, abych 
nebyl jedním z nich. Pro� bude muset B�h toto ud�lat? Protože blokují 
nejen sv�j vlastní r�st, ale r�st celého T�la.  

Takže první podmínkou r�stu je volné komunika�ní potrubí mezi 
každým z nás a Kristem, Hlavou. Tento kanál je nutno zachovávat �istý, 
nezablokovaný, aby život z Hlavy mohl do nás proudit. Když pak 
p�ijdeme na shromážd�ní, máme v sob� život. Vzpomínám na období ve 
svém život�, kdy jsem p�icházel na shromážd�ní a nem�l jsem v sob� 
žádný život, který bych mohl p�edat ostatním. Naše shromážd�ní by 
nem�la vypadat tak, že celý týden budu dole a v ned�li m� pozdvihnou 
nahoru. Naopak, ned�le by m�la být vyvrcholením mého chození s Pánem 
za minulý týden. Když se shromáždíme, máme p�íležitost se pod�lit o ži-
vot, aby ostatní byli povzbuzeni. Pokud to takto nechodí, je n�co 
v nepo�ádku. A tak se držme Hlavy!   

Nyní p�icházíme k druhé podmínce, která musí být spln�na, aby 
T�lo mohlo r�st. Nacházíme ji uprost�ed šestnáctého verše Efezským 4. 
Apoštol Pavel �íká, že T�lo bude p�sobit r�st T�la, pokud bude „spojené 
a svázané“. Jak zajistíme, aby údy T�la byly pevn� spojené a svázané? 
Mnoho církví má ve svém názvu slovo „jednota“ nebo „sjednocená“. Ale 
jak skute�n� m�žeme sjednotit a spojit jednotlivé údy T�la? U�ením? 
Pravidly? Instrukcemi? To jist� ne. V citovaném verši nalézáme odpov�	 
na otázku, jakým zp�sobem mohou být údy spojené a svázané: „…za 
(dosl. skrze) p�isp�ní každého kloubu…“ Co to znamená? T�lo bude držet 
pevn� pohromad�, pokud bude probíhat zásobování a vým�na (p�ispívání) 
života mezi jednotlivými údy navzájem! Je to tak? �íká to Pavel v tomto 
verši? Jinými slovy, pokud nedochází k p�ispívání a p�edávání Božího 
života mezi údy, T�lo nebude držet pohromad� a nebude r�st. Nebude 
r�st. V��ím, že toto je místo, kde církev d�lá nejv�tší chybu. Blokuje 
vým�nu života uvnit� církve, uvnit� T�la, omezuje p�edávání života mezi 
údy.  

V �e�tin� slovo „p�isp�ní“ z verše 16 má také význam „pomoc“, 
„distribuce“, „vzájemná vým�na“. Pavel �íká, že úkolem úd� je n�co p�e-
dávat dál, n��ím p�ispívat, n�co distribuovat, být tím, kudy život pro-
chází, být p�íjemcem a výdejcem zárove�. Rád bych to nyní doplnil do 
našeho obrázku, abychom názorn� vid�li, co Bible �íká.  
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První podmínka byla, aby se každý úd držel Hlavy. Pokud tomu tak 
není, T�lo neroste. Druhou podmínkou, o které práv� hovo�íme, je to, že 
od jednoho údu k druhému existují distribu�ní a zásobovací kanály, tak 
jako v našem t�le jsou mezi jednotlivými bu�kami (údy) šlachy a vazy. 
Naše fyzické t�lo p�esn� popisuje tuto duchovní skute�nost. A tak apoštol 
Pavel hovo�í o t�chto vazbách a cestách, které jsou mezi námi navzájem. 
A to je druhá podmínka r�stu.  

Pokud „moje“ potrubí k ostatním nefungují, jak mají, T�lo nem�že 
být �ádn� spojeno a svázáno, a nem�že r�st. P�esn� to Pavel �íká.  

V duchu jsou mezi námi potrubí a kanálky, kterými m�žeme posílat 
jeden k druhému život, který �erpáme z Hlavy, z Krista, a kterými m�-
žeme tento život p�ijímat od ostatních úd�. Každý ve své mí�e, jak Pavel 
pokra�uje: „…spojené a svázané za p�isp�ní každého kloubu, podle �in-
nosti odpovídající mí�e každé jednotlivé �ásti…“  To je T�lo Kristovo!  

Jsou-li tyto tunely a kanálky ucpané, T�lo nem�že r�st. Víte, pravda 
o T�le Kristov� je taková, že nem�že r�st �áste�n�, nem�že být �áste�n� 
vyvinuté. Není to tak, že �ást T�la, která je ochotn�jší, bude r�st, zatímco 
zbytek z�stane nevyvinut. Co �íká Pavel? „Z n�j celé t�lo…“ To je také 
d�vod, pro� �lov�k doposud nevid�l T�lo Kristovo v plnosti. Jednak 
nep�išel ten �as, jednak nebyla ochota v celém T�le naplnit tyto dv� 
podmínky r�stu. 

HLAVA 

ÚDY 
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Takže to zopakuji, abychom si dob�e zapamatovali: Aby T�lo mohlo 
r�st, musí být pevn� spojené a svázané. Toho nelze dosáhnout jinak, než 
jak �íká apoštol Pavel. T�lo bude pevn� spojené a svázané jen tehdy, když 
od jednoho údu k druhému bude probíhat p�edávání Božího života, záso-
bování. Pokud je toto zablokované, neexistuje v T�le žádné spojení a svá-
zání. Je to tak? 

Pokud se op�t podíváme do Koloským 2,19, bratr Pavel zde �íká 
tutéž skute�nost. Jsou k�es
ané, kte�í se „…nedrží hlavy, z níž celé t�lo 
roste Božím vzr�stem…“ za podmínky, že t�lo je „…podporované a spo-
jené klouby a šlachami…“ „Podporovat“ v tomto verši v �e�tin� znamená 
„pln� p�isp�t“, „posloužit“, „p�edat zásoby“. Uvnit� T�la musí docházet 
k této služb� zásobování a vyživování skrze jednotlivé klouby a šlachy. 

Když nebude T�lo p�ijímat podporu a službu skrze údy navzájem, 
co se stane? T�lo nebude r�st Božím vzr�stem! To je velmi d�ležité. To 
vysv�tluje, pro� B�h bude muset n�které údy odstranit, aby T�lo mohlo 
r�st. Pokud dlouhodob� blokují komunika�ní potrubí mezi údy navzájem 
a mezi údy a Hlavou, pak bude B�h muset najít zp�sob, jak je odbloko-
vat. Proto nás B�h �istí, �istí sv�j chrám.   

B�h dává na n�kolika dalších místech Bible vysv�tlení k t�mto 
v�cem, o kterých mluvíme. P�e�tu vám jeden verš a vy mi ho pom�žete 
dokon�it, abychom si uv�domili tyto souvislosti. Je to op�t v epištole 
Efezským. Pavel �íká: „Proto odložme lež a mluvme každý se svým bliž-
ním pravdu…“ Pak dodává pro�. Víte, pro� si nemáme lhát? „…nebo� 
jsme údy jedni druhých.“ (Ef 4,25) Pro� udává Pavel práv� tento d�vod? 
Když totiž lžeme svému bratrovi, blokujeme naše vzájemné potrubí a ne-
dochází mezi námi ke služb� života. Dochází k p�edávání smrti. Pavel zde 
mohl uvést jakýkoli jiný d�vod, pro� nemáme lhát jedni druhým: protože 
je to h�ích, protože je to proti Bohu, protože jsme k�es
ané. Ale Pavel 
udává práv� tento d�vod, protože si je v�dom d�ležitosti �istoty vztah� 
mezi jednotlivými údy T�la.  

Pokud si d�láme cokoli nedobrého, dochází ke škodám na vazivu 
a na šlachách, kterými nás B�h navzájem propojil. A Boží život nem�že 
protékat a plynout mezi námi navzájem k r�stu. Proto B�h klade tak velký 
d�raz na �isté vztahy. I když jsem doma, m�j bratr není p�ítomen a já 
o n�m budu nedob�e mluvit, možná si pomyslím, že m� neslyší, ale 
v duchu se tento kanál mezi námi zne�istí a zanese špínou. Tím 
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neovlivním jenom náš dvoustranný vztah, ale ovlivním celé T�lo, jehož 
jsem sou�ástí. Protože potrubí, které m�lo p�inášet život druhým, je nyní 
ucpané nebo zanesené.  

Pot�ebujeme si uv�domovat duchovní následky našeho konání. 
Když se našemu bratrovi n�co stane a ten bratr je daleko od nás, m�žeme 
využít tohoto duchovního spojení, tohoto duchovního vaziva mezi námi, 
a požehnat mu a posílit ho v duchu. Poslat mu tímto potrubím Boží život. 
Kdybychom vid�li v Duchu, pak bychom vid�li tyto kanálky mezi námi. 
A my m�žeme sloužit, i když nejsme fyzicky s doty�nou osobou. M�-
žeme sloužit smrt, nebo m�žeme sloužit život. 

Apoštol Pavel tyto v�ci znal. Co �teme v 1. epištole Korintským 5? 
Pavel s nimi nemohl být v Korintu osobn�. Ale v�d�l, že v duchu je 
s nimi propojen, protože jsou sou�ástí stejného T�la Kristova. Pavel znal 
pravdu o tomto potrubí mezi jednotlivými údy. Co tedy ud�lal? Co zde 
�íká? „Já jsem totiž – jako t�lem vzdálený, ale duchem p�ítomný – již 
rozhodl o tom… jako bych byl p�ítomen.“ (verš 3, NBK) Pavel �íká, že 
nebyl p�ítomen v t�le, ale v duchu ud�lal úpln� stejnou práci, jako kdyby 
tam fyzicky p�ítomen byl! Není to úžasné? Víte, my si m�žeme navzájem 
sloužit mnohem více, než v��íme nebo než si myslíme. Kdybychom jen 
zužitkovali to, co B�h stvo�il v T�le – všechny ty cesty a potrubí vaziva, 
mohli bychom ud�lat mnohem víc, abychom se vzájemn� vyživovali 
a posilovali, i když spolu nejsme v t�le. Není to veliká v�c? Není to 
úžasné, co B�h stvo�il ve svém T�le? My m�žeme �init Boží dílo jeden 
v druhém, i když zrovna nejsme spolu. �ím více, když spolu jsme! 
Protože mezi námi jsou dálnice pro p�edávání života a síly, kterou máme 
od Hlavy. Haleluja! 

To je n�co, co B�h pot�ebuje konat v našem st�edu, aby jeho dílo 
mohlo být dokon�eno. Toto B�h pot�ebuje. Proto církev rozd�lená na du-
chovenstvo a laiky (pastorský systém „jednoho muže“) p�inesla Bohu 
tolik bolesti a zklamání. Blokuje to Boží zám�r o p�edávání života mezi 
údy navzájem, když bylo pár lidí ustanoveno do služby, zatímco ostatní 
z�stali trvale jako laici. V T�le Kristov� v��íme, že postupem �asu 
všechny údy dorostou do „starších“. Nemyslím, že bychom oficiáln� 
každého ustanovili starším. Ale naším cílem je, aby všichni vyrostli do 
dosp�losti, aby všichni došli do zralosti v Pánu. Nikoli to, aby z�stával 
p�íkop mezi duchovními (služebníky) a laiky (neslužebníky). Naším, ale 
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vlastn� Božím cílem je, abychom všichni vyrostli v jednotu nejen Ducha, 
ale také víry a poznání Syna Božího: 

 „On tedy dal n�které jako apoštoly, jiné jako proroky, jiné jako 
evangelisty, jiné jako pastý�e a u�itele, (za jakým ú�elem?) pro dokona-
lou p�ípravu svatých (všech svatých nebo jen vedoucích?) k dílu služby, 
k zbudování Kristova t�la, (jaký má tato služebnost cíl a zám�r?) dokud 
všichni (všichni!) nedosp�jeme k jednot� víry a poznání Božího Syna, 
k dokonalému lidství (dosl. v dokonalého muže), k mí�e postavy Kristova 
plného v�ku, abychom už nebyli nemluv�ata zmítaná a unášená každým 
v�trem u�ení, lidskou vrtkavostí a vychytralostí k lstivému oklamá-
vání,…“ (Ef 4,11-14 – NBK) Haleluja! 

Mnozí v��í, že tento verš se nem�že naplnit na zemi. Ale p�ímo 
v n�m jsme �etli, že jeho napln�ní se vztahuje k dob�, kdy m�žeme být 
nemluv�aty zmítanými r�zným u�ením a lidskou klamnou lstivostí. 
V nebi námi nebudou zmítat falešná u�ení ani lidské oklamání. Proto by 
tyto verše m�ly být programem a cílem pro všechny služebníky církve. 

A tak B�h nás propojil navzájem a my pot�ebujeme v�d�t, co se 
mezi námi v Duchu d�je. Pot�ebujeme rozum�t, že pokud nemám rád 
tamtoho bratra, ni�ím nejen vztah mezi ním a sebou, ale také ni�ím roz-
sáhlejší Boží dílo. Nem�že potom r�st celé T�lo, protože je tam místo, 
které je ucpané a blokuje p�ísun výživy, plynutí života Ducha Božího 
skrze T�lo. Modleme se, aby nám Pán B�h s tímto pomohl, abychom se 
dostali dál. Haleluja! Chvála Hospodinu! 

Existuje p�enos Božího života. A tak dovolme Bohu, aby tento život 
byl p�enášen i skrze nás k druhým. V��ím, že to, o �em zde hovo�íme, je 
velmi d�ležité. Nemluvme jeden o druhém zle. Ani ve�ejn�, ani 
v soukromí. Ni�í to Boží život a zne�iš
uje celé T�lo. Vzpomínáte na ten 
verš z Jakubovy epištoly, že jeden malý úd t�la m�že zne�istit celé T�lo? 
(Jak 3,6) Všechno, co d�láme, doma nebo ve�ejn�, ovliv�uje T�lo, 
protože v Duchu jsme všichni propojeni navzájem jako naše vlastní t�lo. 
Zachovávejme se v �istot�. Zachovávejme v �istot� naše potrubí k Bohu 
a stejn� zachovávejme v �istot� naše potrubí k ostatním, aby B�h mohl 
dokon�it své dílo. 

Radujme se z toho v�domí, jak mocné nástroje pro nás B�h p�ipra-
vil, abychom si jimi navzájem mohli sloužit životem. Nemluvím zde 
pouze o kázáních ve shromážd�ní!  Mluvím o každodenním život�. Víte, 
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my jsme církev nejen v ned�li, ale také v pond�lí, když jsme doma, 
v úterý – každý den. Slova milosti a života si nemáme p�edat pouze ve 
shromážd�ní, ale v jakémkoli hovoru na jakékoli téma. Boží slovo �íká: 
„A� z vašich úst nevychází žádné špatné slovo, ale jen to, co je dobré 
k pot�ebnému vybudování, aby p�ineslo poslucha��m milost.“ (Ef 4,29 –  
NBK)  

Nejde pouze o správná slova; jde o to, že naše slova mají být potru-
bím pro Boží milost t�m, s kterými jsme v kontaktu. Mají být ke zbudo-
vání, nikoli k bo�ení. Amen. 

Hospodine, cht�l bych Ti velmi pod�kovat za mechanizmy, které jsi 
stvo�il v T�le Kristov�. Díky za ten obraz, který vidíme na našem vlast-
ním t�le. D�kuji za to, že m�žeme porozum�t tomu potrubí a komunika�-
ním cestám mezi námi navzájem. D�kuji Ti za možnost služby života 
a milosti mezi námi, i když zrovna nejsme shromážd�ni pospolu. Modlím 
se, Pane, za toto obecenství, abys pomohl každému údu napl�ovat jeho 
díl, jeho zodpov�dnost. Modlím se za všechny, kte�í jsou zde, i za ty, kte�í 
zde v tuto chvíli nejsou. Prosím, abys je posílil a dal jim porozum�ní 
a v�domí spoluzodpov�dnosti Tob� za vše, co d�lají. Prosím, abys nám 
pomohl, abychom nebyli p�ekážkou svému vlastnímu r�stu a r�stu našich 
bratr�, aby celé T�lo mohlo v tento �as r�st. Pane, Ty p�ivádíš �lov�ka ke 
zralosti, dokon�uješ toho Muže, aby vysvobodil zemi z ruky satana. 
D�kuji, že jsi nás všechny pozval, abychom byli sou�ástí tohoto T�la, 
T�la mnoha úd�. Pomoz nám poslouchat Tebe, ale také být ve správném 
vztahu jeden v��i druhému, aby život nebyl zadržován, ale aby mohl 
proudit od jednoho k druhému. Díky za toto T�lo a dej, abychom povstali 
výše a konali Tvé mocné skutky v Duchu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. 

 

 

 


