
Zamyslenia na týždeň po 19. nedeli po Svätej Trojici 
 

Pondelok 8. októbra 2018 

Piesne: ES č. 385, 642 

Text: 1Tes 4, 9 – 12 

„9O bratskej láske vám písať netreba, veď vy ste sa od Boha naučili milovať vospolok. 10Veď 

to aj robíte všetkým bratom v celej Macedónii. Ale vás napomíname, bratia, aby ste sa v tom 

ešte viac rozhojňovali 11a všemožne sa snažili nažívať v pokoji, každý konať svoje a pracovať 

vlastnými rukami, ako sme vám prikázali, 12aby ste počestne žili pred tými, čo sú mimo, a aby 

ste nepotrebovali nikoho.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Za svojho pôsobenia sa apoštol Pavel často stretával so skupinkami mužov a žien, ktorí 

milovali Ježiša, modlieval sa s nimi a prosil Boha, aby ich naučil, ako majú s Ním zostávať v 

živom spojení. Neraz sa s nimi radieval o najúčinnejších spôsoboch šírenia svetla evanjeliovej 

pravdy. V tejto službe často úpenlivo prosil Boha, aby ich ochránil pred zlom a pomohol im 

stať sa horlivými a činorodými misionármi. Jedným z najmocnejších dôkazov skutočného 

obrátenia je láska k Bohu a k ľuďom. Ten, kto prijíma Ježiša za svojho Vykupiteľa, cíti 

hlbokú a úprimnú lásku k tomu, kto podobne vyznáva vzácnu vieru. Dnes začíname z Božej 

milosti ďalší nový týždeň. Možno aj nás niekto nahneval, ublížil nám slovom či skutkom. 

Tento krátky príbeh je akýmsi vyjadrením lásky k našim blížnym bratom aj sestrám, i keď nás 

mnohokrát nahnevajú. V jednej polynézskej dedinke žili dvaja muži, ktorí sa stále hádali. 

Stačila najmenšia zámienka a hneď bol oheň na streche. Život sa pre nich stal neznesiteľným. 

Ale stal sa takým aj pre celú dedinu. Až raz starší muži jednému z nich povedali: „Po toľkých 

pokusoch bude jediným riešením, keď sa pôjdeš pozrieť na Boha.“ „Dobre, ale kam?“ „Je to 

veľmi jednoduché. Stačí vystúpiť na tamten vrch, a tam uvidíš Boha.“ Muž bez váhania 

odišiel v ústrety Bohu. Po niekoľkých dňoch namáhavého stúpania vystúpil na vrchol. Boh ho 

tam čakal. Darmo si pretieral oči. Nebolo nijakej pochybnosti: Boh mal tvár jeho hádavého 

a protivného suseda. Nik nevie, čo mu Boh povedal, ale keď sa vrátil, určite to už nebol on. 

No i napriek jeho úslužnosti a dobrej vôli zmieriť sa so susedom, bolo všetko ako predtým, 

lebo sused si stále vymýšľal nové zámienky na hádky. Starší si povedali: „Bude dobre, keď sa 

aj on pôjde pozrieť na Boha.“ I napriek jeho spupnosti sa im ho podarilo presvedčiť. Aj on sa 

vybral na vysoký vrch. A tam hore aj on zistil, že Boh má tvár jeho suseda. Odvtedy sa všetko 

zmenilo a v dedine zavládol pokoj. Nažívať v pokoji, konať svoje povinnosti, pracovať 



vlastnými rukami a žiť počestne pred tými, ktorí sú mimo cirkvi, je aktuálne poslanie členovej 

Kristovej cirkvi i v dnešnom svete. A milovať sa v bratskej láske, ako sme sa naučili od Boha. 

Lebo: „Keď chceš vidieť Boha, pozri sa na svojho brata.“ Amen. 

 

Modlitba:  

Láskavý môj Bože, Ty vieš, aké je moje srdce často tvrdé a nedokáže milovať. Nauč ma, 

prosím, milovať aj nepriateľov, modliť sa za tých, ktorí mi ublížili. Otvor moje srdce pre 

Tvoju službu, nech ochotne idem tam, kde ma potrebujú, nech v každom maličkom 

a núdznom vidím Teba, môj Pane. Odpusť, že som nechodil vždy po Tvojich cestách, veď ma 

svojím Duchom a dávaj mi múdrosti a sily, aby som žil k Tvojej chvále. Amen. 
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