
Zamyslenia na týždeň po 9. nedeli po Svätej Trojici 
 

Utorok 31. júla 2018 

Piesne: ES č. 246, 483  

Text: 2K 6, 13 – 7, 1 

„13Ako deťom hovorím: Odvďačte sa nám aj vy, rozšírte srdcia! 14Neťahajte cudzie jarmo s 

neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo 

svetla s tmou? 15Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s 

neveriacim? 16Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha 

živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni 

mi budú ľudom. 17Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán; nečistého sa 

nedotýkajte, a ja vás prijmem, 18budem vám otcom, a vy budete mi synmi a dcérami, hovorí 

všemohúci Pán.  

1Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie, očisťme sa od všetkých poškvŕn tela i ducha a v 

bázni Božej dokonajme svoje posvätenie.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Žijeme vo svete, žijeme pre svet, ale nežijeme podľa sveta. Kresťan žije v tomto svete. Malo 

by mu byť jasné, ako má vyzerať jeho vzťah k svetu. Stvorený svet je Božím darom pre 

človeka. Je to domov, miesto, kde môžeme žiť, veriť, milovať a pracovať. Miesto, kde sa 

môžeme kochať krásou a poznávať Božiu múdrosť. Ale svet, to sú aj medziľudské vzťahy, 

žiaľ, nie iba krásne a požehnané, ale poznačené hriechom a zlom, odvrátením sa od Pána 

Boha, Jeho odmietnutím, nahradením modlami a zlou morálkou. Nie je vždy jednoduché 

a ľahké vedieť sa orientovať a správne rozhodovať v širokej ponuke najrozličnejších 

duchovných prúdov, názorov na život ale aj vlastných pocitov. Človek, ktorý svoj život spojil 

s Pánom Ježišom, riadi sa Duchom Svätým. Pravidlom jeho života je Božie slovo, a preto 

nemôže žiť a riadiť sa názormi, ktoré sú v rozpore s Duchom Písma, s názormi, ktoré práve 

vládnu vo svete a podľa ktorých žijú neveriaci ľudia. Nie je možné byť veriaci a správať sa 

ako neveriaci. Kresťan si má byť stále vedomý toho, že nepatrí sebe, ale patrí Pánu Bohu. 

Jeho život je chrámom Božím. Odnepamäti ľudia stavali chrámy ako tie najkrajšie, 

monumentálne stavby. Použili najdrahší a najvzácnejší materiál na ich výstavbu a výzdobu. 

Tak to má byť aj s nami! Samozrejme, nejde o to, aby sme si obliekli pekné, drahé šaty. Ale 

napríklad, ako píše apoštol Peter: „Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, 

navešané zlato, naobliekané šaty, ale skrytý človek srdca, to jest neporušiteľný a pred Bohom 



veľmi vzácny duch krotkosti a tichosti.“ Takú radu dáva veriacim ženám. Aj pre ženy aj pre 

mužov platí, že to, čo sa Pánu Bohu na nás páči, je viera, láska, nádej, pokora, krotkosť, 

čistota v slovách a skutkoch, ale aj pokánie, odpúšťanie, pobožnosť, pomoc blížnym, 

starostlivosť o Jeho cirkev... V tom máme byť príkladom, tým máme vynikať, a tak svetu 

a ľuďom v ňom dokazovať, aký je Pán Ježiš. On nás k tomu povolal, posvätil a bude nás 

požehnávať. Nežime už my, ale nech v nás žije On. Amen.  

 

Modlitba:  

Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že sme Tvoji. Ďakujeme Ti, že si nás vykúpil svojou svätou 

krvou a v Krste svätom si sa s nami spojil. Urobil si nás chrámom Ducha Svätého a povolal 

k novému životu. Pomáhaj nám, aby sme žili svätým, čistým životom. Daj, aby sme hľadeli 

na Teba a podľa Tvojho príkladu konali. Pomôž nám, aby sme sa aj na svet okolo nás pozerali 

Tvojimi očami. A rozšír naše srdcia, aby v nich bolo vždy dosť miesta pre Teba aj všetkých 

blížnych. Amen.  
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