
Utorok 7. novembra 2017 

Piesne: ES č. 473, 313 

Text: 2K 10, 1 – 6 

„Žijeme síce v tele, ale nebojujeme podľa tela; zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v 

Bohu zrúcať hradby; ... každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Náš veľký národný buditeľ Ľudovít Štúr sa netajil životným programom: „My dali sme sa do 

služby ducha, nuž musíme prejsť cestu života tŕnistú.“ Pre kresťanov je toto heslo ako uliate, 

aby nás neustále upozorňovalo: ste duchovní; aby vás hmota, časnosť, márnosť a 

pominuteľnosť neopantali, duch má a musí vami hýbať. Žiť duchovne znamená žiť životom 

viery, ktorá je pre kresťana prirodzenosťou a svätou povinnosťou. Žiť duchovne znamená pre 

nás cestu neustáleho posvätenia, teda máme hľadať a konať to, čo je vôľou nášho Pána a 

Spasiteľa. Ako je On svätý bez nás, nech sme my svätí len s Ním. Apoštol Pavel nás vystríha 

pred zjavnými skutkami tela a prestupovaním Božích prikázaní. Ktovie, čo všetko väzí v 

tvojej hriešnej prirodzenosti? Neobviňuje ťa vlastné svedomie z cudzoložstva, smilstva, 

modloslužby, svárov, závisti, nenávisti, hnevov, zvád, rozbrojov, roztržiek, opilstva, 

gemblerstva, drogovania a podobných nešvárov?! Žeby sme tu boli bezmocní? Nie! Zbroje 

nášho boja proti hriešnosti budú schopné v Bohu zboriť hradby našej bezmocnosti, ak každú 

myšlienku, zvádzajúcu nás na zlé, podrobíme v poslušnosť Kristovi. Môžeme, máme, ba 

musíme žiť podľa ducha i napriek žiadostiam tela. Z viery a poslušnosti, ktorou sa oddáme 

svojmu Pánovi Ježišovi Kristovi, vyplýva ono rozhodné „nie!“, ak by nás aj telo zvádzalo 

užívať hriešne, zakázané ovocie. „Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s 

vášňami a žiadosťami.“ (G 5, 24) Rozhodnite sa pre svoju záchranu a spásu užívať i rozdávať 

ovocie Ducha, ktorým je podľa apoštola Pavla láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, 

dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť (G 5, 22 – 23a). Áno, dokážeme to, ak nášho 

starého Adama hriechu, zlosti a nešľachetnosti raz a navždy zavesíme na kríž, ak ho svojím 

neustálym pokáním a modlitbami umŕtvime, aby už viac nespôsoboval bolesť nám a cez nás 

našim najbližším, najmä našim bezbranným deťom. Amen. 

 

Modlitba:  

Všemohúci Bože, Ty hľadíš do našich sŕdc, v ktorých sa ukrýva množstvo hriechov. Snažíme 

sa konať dobro, ale nerobíme tak pre zlo, ktoré nás spútava. Buď k nám zhovievavý, nedaj 

nám zahynúť, zmiluj sa nad nami pre zásluhy svojho milého Syna Ježiša Krista. Daj nám silu 

odolávať telesným žiadostiam a pokušeniam, aby sme nezblúdili v spletitosti života. Pri našej 

pominuteľnosti nech nezabúdame, že len dnešok je náš; zajtrajšok je Tvoj, Trojjediný Bože. 

Amen. 
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