
Zamyslenia na týždeň po 8. nedeli po Svätej Trojici 2017 

 

Nedeľa 6. augusta 2017 – 8. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 333, 315 

Text: 1K 6, 9 – 14. 18 – 20 

„Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho?“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

K telesným chorobám sa človek bez problémov prizná. Avšak psychické vykoľajenie, 

duchovné neduhy, hriech – to človek dnes, ba, možno povedať, ani kresťan – nielenže 

nepokladá za priestupok, ale nemá ani pocit viny. Apoštol nás vystríha pred mravnou 

laxnosťou a upozorňuje nás na hrozné následky pohlavnej nemravnosti. Tá si každoročne 

vyžiada svoje obete. Nemravnosť spôsobuje pohlavné choroby. Mnoho ľudských životov je 

zničených v dôsledku nemravnosti. Pohlavná nemravnosť znesväcuje telo, ktoré je chrámom 

Ducha Svätého. Keď človek hreší telom, to neznamená, že osobnosť človeka ostala 

nedotknutá. Kresťan predsa nemôže telo oddeliť od osobnosti ako celku: osobnosť tvorí 

harmonický celok. Pán Ježiš nás vykúpil veľkým platidlom − svojou svätou krvou a svojím 

svätým telom. On vykúpil nás, celého človeka. Duch Svätý je Božím znamením, ktoré 

dosvedčuje, že Mu patríme. A keďže On prebýva v nás a my patríme Bohu, naše telo nesmie 

byť poškvrnené žiadnou nečistotou ani nemravnými myšlienkami, žiadosťami, ani 

nemravnými filmami. My ako veriaci ľudia sa musíme cvičiť v sebaovládaní už pred 

manželstvom. Predmanželská intimita kompromituje Božie sväté normy s nečistými spôsobmi 

sveta a v dôsledku toho ospravedlňuje nemorálnosť. Keď kresťan svoje telo pošpiní 

nemravnosťou, znesvätí to, čo kríž posvätil. A pohlavnou nemravnosťou sa vlastne odlúčime 

od jednoty s Kristom, a to tým, že svoje telo urobíme súčasťou iného nemravného človeka. 

Preto apoštol Pavel požaduje útek pred sexuálnou nemravnosťou. Pavel chce všetko dať do 

služby Pánovi, celého človeka, a zároveň sa tým dáva aj pre prospech blížnych. Pán Ježiš, 

keď Mu zasvätíme svoj život, vezme si ho pod svoju ochranu. Keď sa odovzdáme 

Spasiteľovi, získame nádherné skúsenosti s Ním aj v prípade telesného života. Ak nás láska 

a posvätná horlivosť nadchnú pre službu na Jeho diele, potom nám Pán dá zvláštnu silu 

a pomoc aj pri odolávaní každému pokušeniu. Amen.  

 

Modlitba:   

Drahý Pane Ježiši Kriste! Prosíme Ťa za čistotu našich sŕdc, aby sme vedeli s Tvojou 

pomocou odolávať nemravným pokušeniam v našich životoch. Daj nám silu a vytrvalosť 

v budovaní chrámu Ducha Svätého v našom vnútri, aby sme zlými myšlienkami, slovami 

a činmi nepoškvrňovali seba a aj iných spolubratov a spolusestry. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, 

za Tvoje dary a každodenné požehnanie, ktoré k nám zosielaš, a tým nám posväcuješ náš 

život. Amen. 

 

Mgr. Jaroslav Jurko, seniorálny kaplán Považského seniorátu 

 

 


