
AJ JA SOM CIRKEV
Boh nechce, aby z nás zostali len nedeľní chodiči do kostola, ale má pre nás dôležité miesto 
v svojom tele, ktorým je Cirkev. Možno sa vyhýbaš zlu a ťažkým hriechom, ale Boh chce, aby 
si aj žil jeho slovo a premieňal svoje okolie v mene Ježiš.
Nestačí nerobiť zle, ale byť súčasťou budovania Božieho kráľovstva už tu na zemi

„Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani 
nevysedáva v kruhu rúhačov,  ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom 
i nocou. Ž 1,1-2

Boh túži po mladých, aby premieňali a oživili cirkev a priťahovali svojich rovesníkov k 
Nemu

Cirkev nie je len o kňazoch, reholníkoch a ich službe. Aj ty si dôležitý!

„Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v 
láske, vo viere, v čistote.“ 1 Tim 4,12

Akýkoľvek tvoj talent alebo záľuba zdanlivo nepotrebná môže byť veľmi osožná v 
premene tohto mesta!

Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte všetko robte na Božiu slávu. 1 Kor 10,31

Či tancujete, spievate, robíte párty, výlet, turistiku, upratujete sálu, robíte webstránku, hráte na 
hudobný nástroj, kreslíte, ste herecky nadaní,
radi rozprávate, modlíte sa, varíte pre iných, šoférujete.....všetko robte na Božiu slávu 
v svojom meste.

Nemôžeš len nasávať a byť závislý na duchovných zážitkoch, máš svietiť a podeliť sa s 
tým, že ťa Ježiš zasiahol vo svojom okolí

"Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.  Ani lampu nezažnú a 
nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti 
vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na 
nebesiach. " Mt 5,14- 16

- nie sme svetlo kostola, ale svetlo sveta! sme povolaní svietiť až tak veľmi, aby ľudia cez 
náš príklad oslavovali Boha, pod si dnes pýtať Ducha, nech ťa premieňa, aby cez teba 
priťahoval iných k sebe ako magnet.

V jednote Cirkvi je sila!

Ježiš sa modlil, aby sme boli jedno, lebo vedel, že ako jedno telo si nás mocne použije Boh 
Otec tu na zemi.
Napriek našim odlišnostiam (záujmy, povaha, talenty) sa Ježiš modlil, aby sme boli všetci 
jedno:

"Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. " Jn 
17,11



Jeden kôň utiahne 1134kg, dva kone utiahnu 5670 kg - 2 kone utiahnu 5x viac ako jeden!
Aj teba si Ježiš cez jednotu spoločenstva môže použiť na veľké veci v tvojej farnosti.

Sme Kristovo Telo

Tak ako sa všetky časti tela potrebujú navzájom, aj my kresťania sa navzájom potrebujeme:

"12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je 
mnoho, tak aj Kristus. 13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli 
sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. 14
Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. 15 A keby noha povedala: "Nie som ruka, nepatrím k 
telu," tým ešte neprestáva patriť k telu. 16 A keby povedalo ucho: "Nie som oko, nepatrím k 
telu," tým ešte neprestáva patriť k telu. 17 Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby 
bolo celé sluchom, kde by bol čuch? 18 Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako 
chcel. 19 Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? 20 No takto je mnoho údov, ale iba 
jedno telo. 21 A oko nemôže povedať ruke: "Nepotrebujem ťa!" ani hlava nohám: 
"Nepotrebujem vás!" 22 Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné. 
" 1 Kor 12-20

Budujeme stavbu, ktorá má rásť v tomto meste!

„Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. 
Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus 
Ježiš. 21 V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, 22 v ňom ste aj 
vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.“  Ef 2,19-22
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