
KÁZÁNÍ  9. neděle po sv. Trojici                 14.8.2022 

1 K 12,12-27 

Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je 

jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či 

svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni 

týmž Duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha: „Protože 

nejsem ruka, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo 

ucho: „Protože nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo být částí těla. 

Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, 

kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. 

Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je 

mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže 

říci nohám: „Nepotřebuji vás!“ A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, 

jsou nezbytné, a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a 

neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, 

že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy 

shodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-

li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je 

jedním z jeho údů. 

Milí bratři a sestry, 

dnešní doba se vyznačuje silným důrazem na jednotlivce a jeho svobodu a originalitu. A 

zároveň sílí snahy a hnutí za smazávání jakýchkoli rozdílů, za zrovnoprávnění všech. Otázka 

je, co může i do budoucna tu stále rozmanitější, roztříštěnější a polarizovanější lidskou 

společnost skutečně k dobrému sjednotit?  Ve všem, co lidi může sbližovat a sjednocovat, více 

či méně pozitivně i negativně, je církev od počátku zcela zvláštní. Nejsou v ní setřeny a stírány 

lidské odlišnosti a zvláštnosti. Ale ty všechny rozdílnosti lidské, společenské, kulturní i 

náboženské přemáhá a proměňuje sjednocující Kristova láska.  

Apoštol Pavel to původně křesťanům do řeckého Korintu vyjádřil takto: Tak jako tělo je jedno, 

ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i 

s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním 

Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. A dnes bychom 

mohli do církve vzkázat: neboť my všichni, ať vyrostlí v tradici církve nebo do ní odjinud přišlí, 

ať jako děti či dospělí, ať z většiny či z nějaké menšiny, např. hetero či homosexuálně 

orientovaní, ať Češi, nebo Romové nebo odjinud, ať jako římskokatolíci nebo evangelíci, byli 

jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo Kristovo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.  

My hledíme na církev i na sbor většinou přirozeně svým pohledem. Zvláštní společenství více 

či méně mi sympatických a blízkých lidí. Někdo se nám zdá užitečný, někdo dokonce 

nepostradatelný. Někdo se zdá, že se jen „veze“. A někdo se zdá dokonce problematický a 

obtížný. A pak je dost těch, o kterých vůbec ani nevíme a oni nejeví zájem o to, že sem taky 

patří. Ale Pavel nám přece jen nabízí ještě jiný pohled. Duchovní pohled, pohled víry. Vy jste 

tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů.  

 

A Pavel dál rozvíjí tenhle obraz a má zřejmě na mysli konkrétní lidi ve sboru: Kdyby řekla 

noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby 

řeklo ucho: „Protože nejsem oko, nepatřím k tělu“, tím by ještě nepřestalo být částí těla. 



V našem sboru, myslím, nevnímáme nějakou duchovní pýchu. Že by tu někdo nadřazoval své 

duchovní dary, třeba mluvení jazyky, nad jiné – tak jak to bylo v Korintu. Ale možná si i tady 

někdo připadá jaksi duchovně méněcenný a nepotřebný. Vůbec nepočítá s tím, že by taky mohl 

mít nějaké charisma a že by tím mohl být pro druhé ve sboru nějak významný, natož nezbytný. 

Tak ať to my všichni dobře slyšíme. To, že si někdo z nás řekne: já nejsem jako ten nebo ta, tím 

ještě nepřestává být součástí těla. Kde Duch Boží každému z nás uděluje zvláštní dar potřebný 

pro druhé. A kde nemůže nikdo říct druhému „Nepotřebuji tě!“ ani „Nepotřebuji vás!“  

 

Vždyť právě ty části těla, které se zdají slabší, jsou nutné. A ti, kteří se zdají nevážení či nějak 

zneuctění, těm prokazujeme o to větší čest. A neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné 

údy nepotřebují. Pavel i nám vzkazuje, že ti, co se nám ve sboru zdají všelijak slabí, 

problematičtí, i třeba ostudní či zostuzení, vyžadují větší ohled, trpělivost a pastorační péči. Ale 

poslouchejme dobře: zdají se nám třeba být zátěží, ale jsou nutní v těle Kristově. Zdá se, že nás 

stojí hodně ohleduplnosti a námahy, ale můžeme to vidět s Pavlem jinak: že jim tím vlastně 

prokazujeme větší čest a cenu. V praxi to bývá složité uskutečňovat. Přikrývat ohleduplně a 

láskou složité problémy i hříchy. A přitom někomu neukřivdit, neopomenout se zastat. Je to 

složité, ale je to možné. A o to tady jde. 

 

A Pavel tenhle obraz údů v těle dotahuje slovy: trpí-li jeden, trpí spolu s ním všichni. A 

dochází-li slávy jeden, všichni se radují spolu s ním. Ve sboru církve je to tak, že nedostatky 

jednoho doléhají na všechny a stejně tak projevy Boží milosti u někoho působí společnou 

radost.  

 

Tak ty, Jano, dnes svým způsobem „docházíš slávy“. Budeš pokřtěna. Jedním Duchem v jedno 

tělo s námi.  Získáváš svou čest a cenu, kterou ti dává z lásky Bůh sám, a to právě ve své církvi, 

tady ve sboru, mezi námi a pro nás. Získáváš potvrzení svého místa v těle Kristově a svých 

duchovních obdarování.  Křtem vstupuješ do dveří, které pro tebe Ježíš Kristus otevřel. Na 

cestu víry. Do školy jeho učedníků. A přece už křtem ve víře docházíš budoucí slávy Božích 

dětí. A my všichni se radujeme spolu s tebou.  

 

Sestry a bratři, žít v takovéto sounáležitosti, živé provázanosti, součinnosti, jeden s druhým a 

pro druhého – to nám není přirozené, viďte - to není jen tak z nás. Copak i my nehledáme 

přirozeně hlavně jak žít sami pro sebe, podle sebe, a víc či míň zapomínat na druhé, i na ty, 

kteří nám jsou blízko a my bychom měli být blízko jim? Základní je vzájemná komunikace – 

mluvit spolu o problémech, starostech i radostech, zájem a vstřícnost. Když jednoho něco tíží, 

aby ostatní projevili sounáležitost, aspoň nějak zareagovali – tomu se potřebujeme učit a o to 

se snažit – jak v jednom těle manželství, rodiny, přátelství, tak v těle sboru. 

 

Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.  

 

Jen díky Ježíši Kristu můžeme tohle přijmout a vztáhnout na sebe. Jako evangelium! Jako 

dobrou zprávu.  Z milosti.  Jako možnost a výzvu od Boha. Jako možnost a výzvu v těle 

Kristově. Jako možnost a výzvu z darů Ducha svatého.  

 

Proto dokáže Pavel vidět ty všelijaké křesťany takhle a tohle jim zvěstovat a tohle jim připsat. 

Proto z toho nevyvozuje: vidíte, jak byste měli žít a nežijete! Nýbrž pohleďte, kým z milosti 

Boží jste. Jak můžete a máte spolu žít a přijímat sami sebe a jeden druhého!  

 

Modleme se:  



Pane, děkujeme ti za tohle evangelium. Že se smíme z drahé Boží milosti ve víře vidět jako 

části tvého těla. Že jsi nás do něj zapojil svou láskou v těle pro nás vydaném, trpícím a 

vzkříšeném. Děkujeme za dary Tvé milosti, které jsi každému z nás dal ke společnému 

prospěchu. Děkujeme, že tak můžeme nahlížet i tento sbor, který z nás tvoříš. Že tady nikdo 

není neobdarovaný a nepotřebný.  Dnes zvlášť děkujeme za radost, kterou máme z Jany a s ní.  

Když křtem dochází cti a ukazuješ jí i nám její místo ve sboru a její dary.  

 

Prosíme, smiluj se nad námi, když jsme přirozeně zase mysleli sobecky na sebe, někoho jsme 

přehlíželi, někoho jsme soudili, nějak jsme si připadali důležití nebo významnější, anebo jsme 

naopak propadali mindrákům, ukřivděnosti a sebelítosti. Odpusť nám, když jsme zapomínali, 

kým nás chceš mít a co jsi nám k tomu dal. Prosíme: Pane, smiluj se nad námi. 

 

Slova milosti:  

On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 

Jeho rány vás uzdravily. 

 

P: 678 Jeden Pán, jedna víra 

 


