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Štvrtok 1. septembra 2016 

Text: 1Tes 5, 14 – 24 
14Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa 

slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. 15Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy 

sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. 16Stále sa radujte, 17neprestajne sa modlite! 
18Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. 19Ducha neuhášajte! 
20Proroctvami nepohŕdajte! 21Všetko skúmajte, dobrého sa držte! 22Všetkého zlého sa vystríhajte! 
23A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech 

zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. 24Verný je Ten, ktorý vás povoláva; 

On to urobí.  

Piesne: ES č. 229, 553 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Milí bratia a milé sestry, na svete žije veľmi veľa rôznych národov. Každý jeden z nich je 

výnimočný a má svoje typické znaky. Jedným z nich je aj vlastný jazyk a kultúra. Vo svete sa 

môžeme dorozumievať rôznymi cudzími rečami, a tým prekonávať jazykové bariéry, ktoré medzi 

sebou ako ľudia máme. Božie slovo nám však dnes predstavuje základný jazyk života, ktorý by 

mal byť vlastný každému jednému z nás bez rozdielu. Týmto základným ľudským jazykom je 

jazyk lásky, ktorým smieme medzi sebou ako ľudia komunikovať a ktorý smie napĺňať naše 

medziľudské vzťahy. Láska sa stala námetom mnohým umelcom, básnikom či sochárom. Láska 

mnohých ľudí inšpiruje a vedie ich v živote. Láska je tá, ktorá nás vnútorne mení a obohacuje. 

Ona chce formovať naše myšlienky, slová i skutky. Vďaka láske sa stávame lepšími ľuďmi – veď 

práve vtedy, keď milujeme a sme milovaní, práve vtedy sa dokáže prejaviť to najlepšie, čo sa 

v nás ukrýva. Božie slovo nám predstavuje niekoľko konkrétnych spôsobov, ako môžeme vo 

svojom živote hovoriť jazykom lásky. Vyzýva nás k tomu, aby sme sa učili poriadku, 

posmeľovali sa, starali sa o slabých a boli zhovievaví. Vedie nás k tomu, aby sme sa zlým 

neodplácali za zlé, veď láska prikrýva množstvo hriechov. Pozýva nás k radosti a k modlitbám, 

k vďake či k pridŕžaniu sa dobrého a k vystríhaniu sa zlého. Hovorí nám o tom, ako môžeme 

druhému prejaviť lásku, starostlivosť a úprimný záujem. Veď práve skrze ňu môžu aj iní ľudia 

spoznať, že sme Kristovi nasledovníci, keď sa budeme vzájomne milovať tak, ako nás On 

miloval. Kiež životom každého jedného z nás sa vinie niť Božej lásky a požehnania a kiež 

dokážeme obetavo a starostlivo rozdávať lásku ľuďom okolo nás! Kiež práve v poklade Božej 

lásky, milosti a odpustenia nachádzame posilnenie a povzbudenie do nášho každodenného života! 

V tom nech nás vedie a sprevádza Trojjediný Boh: Otec, Syn i Duch Svätý! Amen. 

Modlitba: 
Drahý náš nebeský Otče, úprimne Ťa prosíme, aby si nás v celom našom živote posilňoval 

a viedol svojou milosťou a láskou. Prosíme, aby ako veriacich v Teba nás ľudia poznali práve na 

základe lásky, vzájomného porozumenia a odpustenia. Kiež práve láska k Tebe i k iným ľuďom 

formuje celý náš život. Kiež pod Kristovým krížom nachádzame posilnenie a povzbudenie do 

rôznych životných bojov a zápasov. Ty sám nás milostivo veď a sprevádzaj. Amen. 
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