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       Tento ebook je k dispozícii zadarmo,
      je určený pre kresťanskú komunitu,
     a je ho možné v rámci tejto komunity     
     ľubovoľne zdieľať. 
 

                                             M. P. ©

    Miroslav Priecel   ©  , 2019                                          2   / (  14  ) 



                                    VÍŤAZSTVO  POMOCOU  DOBRA

    Obsah:                                           Strana:

    
 1. Úvod ..........................................................................  4
 2. Prísľuby Svätého písma..............................................  4
 3. Mať podiel na víťazstve.............................................   5
 4. Pomáhajú slová Ježiša...............................................   6
     4.1  O skutkoch milosrdenstva...................................   6
     4.2 O dobrom svedomí...............................................   7
     4.3 Pomoc Zlatého pravidla........................................   8
     4.4  Posilňovanie pre víťazstvo dobra........................   8
     4.5 Nevyhnutnosť sústavného pokánia .....................   9
 5.  Možnosti prípravy zápasu pre víťazstvo dobra......... 10
 6. Choďte do celého sveta.............................................  10
 7. Brána k ovciam..........................................................  11
 8. Základná strategická podmienka úspešného zápasu..  11
 9. Taktické kroky pri zápase........................................... 12
10. Závažnosť boja za víťazstvo dobra...........................  12
11. Záver - Výzva pre nás...............................................  14

 

    Miroslav Priecel   ©  , 2019                                          3   / (  14  ) 



                                    VÍŤAZSTVO  POMOCOU  DOBRA

 
    1. Úvod

    Azda každý kresťan pozná slová o jeho povinnosti 
milovať dobro. Aj slová Svätého Písma hovoria: ,,Bázeň 
pred Pánom je nenávidieť zlo." ( Prís 8,13 ) Vieme, že 
podľa učenia Katolíckej cirkvi je jeden z darov Ducha 
Svätého aj dar bázne. Pripomeňme si teraz všetky: Dar 
múdrosti, dar rady, dar sily, dar rozumu, dar poznania, dar 
nábožnosti a dar bázne Božej. Samotný Ježiš hovorí: ,,Nik 
nie je dobrý, jedine Boh." (Lk 8,19 ),,Milovať budeš Pána, 
svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z 
celej svojej mysle a z celej svojej sily!"  ( Mk 12,30 ) ,,Ak 
ma milujete, budete zachovávať moje prikázania." ( Jn 
14,15 )  Aj Boh Otec vydáva svedectvo: ,,A z oblaku zaznel
hlas: "Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!"" ( Lk 
9,36 ) Zostávajú otázky: Ako správne milovať dobro a 
nenávidieť zlo? Ako teda zväčšovať víťazstvo dobra? Ako 
môžeme mať podiel na Kristovom víťazstve?

      2. Prísľuby Svätého písma

      V Starom Zákone je napísané: ,,Tu povedal Pán, Boh, 
hadovi: "Preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi 
všetkým dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou! 
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Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj 
život! Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, 
medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti 
rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu." ( Gn 3,14-15 ) Týmito 
slovami bol stanovený začiatok nepriateľsva medzi 
pokušiteľom a človekom. Ženou, ktorá rozšliapla hadovi 
hlavu je Panna Mária, Ježišova Panenská Matka. Pri 
ukrižovaní Ježiša bolo celé ľudstvo dané Panne Márii ako 
jej deti. Panna Mária je nám všetkým Nebeskou Matkou. Aj
ona je inšpiráciou v zápase za víťazstvo dobra, keď aj nás 
povzbuzuje k poslušnosti Ježišovi slovami v Káne 
Galilejskej: ,, ...Urobte všetko, čo vám povie!" ( Jn 2,5 )
Veľký pokoj môže v nás vytvárať Ježišov prísľub Petrovi: 
,,A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju
Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu." ( Mt 16,18 ) Aj na 
dnešných cirkevných predstavených, ktorí sú zjednotení s 
pápežom - nástupcom svätého Petra, platia Ježišove slová: 
,,Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou 
pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma 
poslal." ( Lk 10,16 ) Ešte nás ku nádeji a odvahe 
povzbudzujú slová Písma: ,,Ak je Boh za nás, kto je proti 
nám?" ( Rim 8,31 )
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      3. Mať podiel na víťazstve

    Boh zvíťazil svojou smrťou na kríži a svojím zmŕtvych-
vstaním. Zaplatil naše dlžoby a otvoril nám cestu do Neba. 
Pre nás ostáva nasledvať ho na tejto ceste aj tým, že 
budeme dobrom premáhať zlo. Ježiš hovorí: ,,Neodporujte 
zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj 
druhé."  ( Mt 5,39 ) Čo presne znamenajú tieto slová 
vysvetľujú slová apoštola: ,,Nedaj sa premôcť zlu, ale 
dobrom premáhaj zlo." ( Rim 12, 21 ) Môžeme mu veriť, 
lebo sám Ježiš o svojich učeníkoch, apoštoloch povedal: 
,,Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou 
pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma 
poslal." ( Lk 10,16 ) Je to teda návod na to, ako aj takýmto 
spôsobom môžeme konať dobro, teda dobrom premáhať 
zlé.

     4. Pomáhajú slová Ježiša...

     4.1  O skutkoch milosrdenstva...

     Mnoho krát nás zaujali slová Ježiša, ktoré povedal 
farizejom: ,, ... Milosrdenstvo chcem, a nie obetu." 
Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov."  ( Mt 
13,19 ) Vidme, že Ježiš chce najprv milosrdenstvo. 
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Cez Katolícku cirkev učí, že sú skutky telesného 
milosrdenstva ( hladných kŕmiť, smädným dávať piť, 
nahých zaodievať, chorých navštevovať, pocestných sa 
ujímať, mŕtvych pochovávať, väzňov vykupovať ), a skutky
duchovného milosrdenstva ( zarmútených utešovať, hrieš-
nikov napomínať, nevedomých poučovať, pochybujúcim 
dobre radiť, ubližujúcim odpúšťať, krivdiu trpezlivo znášať,
za živých a mŕtvych sa modliť). To je niekoľko z mnohých 
spôsobov, ako dobrom premáhať zlé. Pre lepšie pochopenie 
nám môžu poslúžiť aj slová Ježiša, ktorými sa obrátil na 
farizejov, aby im vyčítal ich zlé chápanie Písma: ,,Beda 
vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z 
mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôle-
žitejšie - spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo 
treba robiť, a tamto nezanedbávať!" ( Mt 23,23 ) Pri snahe 
o dokonalosť nás povzbudzujú slová: ,,Každý tak, ako si 
umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého 
darcu Boh miluje." ( 2 Kor 9,7 )
 

     4.2 O dobrom svedomí...

     Veriaci sú povinní riadiť sa podľa najlepšieho vedomia 
a svedomia vo svetle učenia Katolíckej cirkvi pociťujúc 
ovocie Ducha Svätého ( láska, radosť, pokoj, miernosť, 
zhovievavosť, láskavosť, dobrota ) Základom je láska - 
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- sviatostný Ježiš v srdci, lebo sám Ježiš hovorí: ,,Ja som 
vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, 
prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." 
( Jn 15,5 ) V prípade, že nás ťaží hriech, je potrebné konať 
pokánie aj snahou konať dobré skutky. Ako nás ku tomu 
vyzýva aj svätý Ján Krstiteľ: ,,Prinášajte teda ovocie hodné 
pokánia!" ( Mt 3,8 ) Tým ovocím je aj konanie skutkov 
milosrdenstva a snaha o zachovávanie Božích prikázaní.

    4.3 Pomoc Zlatého pravidla

     Veľkou pomocou je Zlaté pravidlo od Ježiša: ,,Všetko, 
čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je 
Zákon i Proroci." ( Mt 7,12) Dávajte a dajú vám: mieru 
dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. 
Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj 
vám." ( Lk 6,38 ) 
 

    4.4  Posilňovanie pre víťazstvo dobra

    Spomeňme si na slová Písma: ,,Všetko má svoj čas a 
svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť 
sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má 
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sadenice vytrhať." ( Kaz 3,1-2 ) Tak je potrebné prihliadnuť
na čas pôstu - posilnenia ducha, a čas posilnenia tela. O 
tejto nevyhnutnosti nás poučujú slová Ježiša: ,,Prišiel Syn 
človeka, je a pije, a hovoria: ,Hľa, pažravec a pijan, priateľ 
mýtnikov a hriešnikov!´ No múdrosť ospravedlňujú jej 
skutky." ( Mt 11,19 ) Takže Ježiš jasne vymedzuje 
primerané posiľňovanie ducha aj tela. Povzbudia nás aj 
slová: ,,Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na 
dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia." ( Rim 
8,28 )

     4.5 Nevyhnutnosť sústavného pokánia

     Aj keď sa azda stále snažíme o zachovávanie Božích 
prikázaní, predsa si musíme uznať, že sa napriek tomu 
stáva, že zhrešíme. Tváriť sa ako svätí nám nepomôže, 
lebo to Ježiš považuje za farizejstvo. Pripomeňme si slová
Svätého Písma: ,,Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom." 
( Jak 3,2 ) Ježiš nás vyzýva: ,,Naplnil sa čas a priblížilo sa 
Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu." (Mk 1,15)
Aj nám pristane postoj kajúceho mýtnika, ktorý pokorne 
prosil:,,...Bože, buď milostivý mne hriešnemu." ( Lk 18,13)
Treba si pred Dobrým Pánom Bohom tento postoj osvojiť, 
a vyhýbať sa postoju pyšného farizeja. Tak sa uchováme 
skôr v milosti pred Pánom.
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     5.  Možnosti prípravy zápasu pre víťazstvo dobra...

     Pred zápasom je potrebné mať silu a poznať a mať 
účinné zbrane pre zápas. Svätý Pavol nás oboznamuje: 
,,Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.   
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom 
diabla.  Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s 
kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného 
sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.  Preto si vezmite 
Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko 
prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, 
oblečte si pancier spravodlivosti  a obujte si pohotovosť pre
evanjelium pokoja!  Pri všetkom si vezmite štít viery, 
ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!
A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie 
slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v 
každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za 
všetkých svätých!" ( Ef 6,10-18 ) 

    6. Choďte do celého sveta...

    Pre všetkých kresťanov platí Ježišova výzva: ,,A povedal 
im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium 
všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 ) Nie každý môže hneď 
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vycestovať do ďalekých krajín. Ale každý môže ohlasovať 
Ježiša a Evanjelium tam kde je, konajúc laický apoštolát 
svedectvom svojho života podľa Evanjelia. Tak môže 
mnohých priviesť k Ježišovi práve svojím životom. To je 
jedna z mnohých možností premáhania zlého.

 

    7. Brána k ovciam...

    ,,Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam." ( Jn 
10,7 ) ,,Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; 
bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu." ( Jn 10,9 ) ,,Ja 
som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce."
( Jn 10,11 ) ,,Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje 
poznajú mňa..." ( Jn 10,14 ) ,,Kto nemiluje, nepoznal Boha, 
lebo Boh je láska." ( 1 Jn 4,8 )

   8. Základná strategická podmienka úspešného zápasu

   Ježiš ku nám prehovára aj slovami: Ježiš mu 
odpovedal: ,,Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k 
Otcovi, iba cezo mňa." ( Jn 14,6 ) ,Ja som vinič, vy ste 
ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa 
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ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." ( Jn 15,5 )
To je základná podmienka pre konanie záslužných skutkov 
a premáhanie zla.

    9. Taktické kroky pri zápase

    Ježiš nám o najúčinnejšom zápase so zlým duchom 
hovorí: ,,Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a 
pôstom." ( Mt 17,21 ) Ako modlitbu môžeme širšie chápať 
aj hociaký skutok milosrdenstva konaný s láskou podľa 
Zlatého pravidla. Pôstom môžeme širšie chápať hociaké 
rozumné sebazaprenie bez poškodenia zdravia.

    10. Závažnosť boja za víťazstvo dobra...

    Dôležitosť boja za víťazstvo dobra je naznačená v 
Apokalypse: ,,Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá 
mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov 
a na hlavách rúhavé mená." ( Zjv 13,1 ) A bolo jej dovolené
viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi." ( Zjv 13,7 ) 
Znamená to, že boj svätých je zbytočný? Nie je zbytočný!
Čítajme ďalej... ,,Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí 
cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, 
ktorý je v Božom raji." ( Zjv 2,7 ) ,,Kto má uši, nech 
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počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu druhá 
smrť neublíži." ( Zjv 2,11) ,,Kto zvíťazí a až do konca 
zachová moje skutky, dám mu moc nad národmi."  ( Zjv 
2,26 ) ,,Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: 
Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely 
kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré 
nepozná nik, iba ten, kto ho dostane." ( Zjv  2,17 ) ,,Kto 
zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho 
meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno 
pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi." ( Zjv 3,5 ) ,,Toho, 
kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac 
nevyjde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno 
mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z 
neba od môjho Otca, aj svoje nové meno." ( Zjv 3,12 ) 
,,Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, 
ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na 
jeho tróne."  ( Zjv 3,21 ) ,,Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja 
budem jeho Bohom a on bude mojím synom."  ( Zjv 21,7 )
Slovami Apokalypsy je vyjadrená nádej a možnosť 
konečného víťazstva svätých, ktorý sú vyzývaní ku 
duchovnému zápasu za víťazstvo dobra. Dôkazom, že sa to 
dá, sú celé zástupy svätých v histórii ľudstva. To nás môže 
tiež posilovať a povzbudzovať do duchovného zápasu o 
našu svätosť. Vyzýva nás ku tomu aj svätý Peter vo svojom 
liste:  ,,Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým 
žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti, ale ako 
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svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo 
všetkom svojom počínaní; veď je napísané: "Buďte 
svätí, lebo ja som svätý." ( 1 Pt 1,14-16 )

      11. Záver  - Výzva pre nás...

     Každého človeka, ktorý sa narodil, čaká zápas o večný 
život. Pomocnú ruku nám dáva Dobrý Boh, ktorý nás chce 
viesť po ceste spásy až do večného života. My potrebujeme 
jeho pomoc. On nám ju poskytuje, ale musíme vedno s ním 
viesť tento zápas za dobro. Treba sa s odvahou a dôverou 
voči Bohu a s jeho pomocou pustiť do zápasu pre víťazstvo 
dobra.
                                                    Miroslav Priecel ©, 2019
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