
Temat; Fan, gracz, rezerwowy a może pomocnik?  
I Lis do Koryntian, 12,12 

Tło historyczne Koryntu 

Nazwa listu pochodzi od nazwy miasta w którym znajdował się zbór. Autorem listu jest Paweł , a 
sam pierwszy kościół nie miał nawet wątpliwości co do jego autorstwa. Sam Klemens I pisywał do 
zboru w Koryncie. Miasto-Państwo słynęło z handlu. Korynt posiadał złą reputację, nawet wśród 
osób nie związanych ze wspólnotą chrześcijańską. Kościół został założony przez Pawła podczas 
jego drugiej podróży misyjnej. Zwiastowanie ewangelii zaczęło się od zwiastowania w synagodze 
wspólnie z dwójką żydowskich wierzących. Kościół w Koryncie nie potrafił odciąć się od swej 
natury, cielesności okazywał wręcz niedojrzałość, wielu zborowników tkwiło w nienormalnych 
związkach oraz praktyk pogańskich.  

Fragment rozważany 

12 Podobnie jak jedno jest ciało , choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, 1

mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. 13 Wszyscyśmy bowiem w 
jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. 14 Ciało bowiem to nie 
jeden członek, lecz liczne [członki]. 15 Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie 
należę do ciała» - czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? 16 Lub jeśliby ucho 
powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - czyż nie należałoby do ciała? 
17 Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież 
byłoby powonienie? 18 Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki umieszczając każdy z 
nich w ciele. 19 Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? 20 Tymczasem zaś 
wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. 21 Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi 
potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was». 22 Raczej nawet niezbędne są dla ciała te 
członki, które uchodzą za słabsze; 23 a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym 
obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych 
członków ciała, 24 a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak 
ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, 25 by nie 
było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. 26 Tak 
więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu 
członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. 27 Wy przeto 

 Paweł używa greckiego terminu soma, z gr.ciało. Dlaczego? W Grecji ciało darzono szczególnym szacunkiem, dbano o nie. Mężczyźni 1

w pocie czoła rzeźbili je w siłowniach. Zamiłowanie do proporcji, podkreślenia mięśni oraz rzeźby ciała stanowiła nie lada atrakcję dla 
artystów, patrz Myron, rzeźba dyskobola. Termin ten stosuje się także do żywego ciała zarówno ludzi jak i zwierząt, ciała planet i 
gwiazd, żywe ciało Chrystusa  jako społeczność wierzącego
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jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. 28 I tak ustanowił Bóg w Kościele 
najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar 
czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. 29 Czyż 
wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy 
mają dar czynienia cudów? 30 Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania?  
Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? 31 Lecz wy starajcie się 
o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 

Dlaczego Paweł porównuj kościół do ciała?  
………………………………………………………………………………………………………… 

Jakie dary apostoł Paweł  wymienia?  
………………………………………………………………………………………………………. 

Pytania do Ciebie czy jesteś fanem Chrystusa tylko w niedzielę?  
……………………………………………………………………………………………………….. 

Modlimy się o;  

- dzieci i pracę wśród nich;  
- Wielkanoc dla ubogich w naszym kościele;  
- wyjazd 1 kwietnia do Wrocławia;  
- Remont  
- o brata Wawayna, Jurka oraz Jarka.  
- Inne ………………………………………………………… 

Spotkania poza niedzielą;  

- Piątek godz 18.00 spotkanie modlitewne.  
- Sobota spotkanie z dziećmi. 
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