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Štvrtok 9. marca 2017 

Piesne: ES č. 548, 551 

Text: 1Tes 3, 1 – 13 

„Vo dne v noci snažne prosíme, aby sme vás videli tvárou v tvár a napravili nedostatky vašej 

viery.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Meno apoštola Pavla my kresťania vždy vyslovujeme s veľkou vážnosťou a úctou. Bol to 

skutočne veľký človek prvej cirkvi. Nebol bez hriechu, robil chyby ako každý z nás, ale mal 

veľký dar viesť iných v láske a pokoji. Text z 3. kapitoly Prvého listu Tesalonickým vykresľuje, 

ako dokázal jednať s ľuďmi v cirkevných zboroch. Staral sa o nich, zaujímal sa o nich, vždy 

potreboval informácie o tom, ako sa im darí, ako napredujú vo viere, chcel vedieť, čo nové sa 

u nich deje. Po prečítaní týchto pár veršov zbadáte jeho ohromný záujem o cirkev, o zbor, o ľudí, 

ktorí patrili do tesalonického zboru. Vždy úžasne túžil znova ich stretnúť a porozprávať sa s nimi, 

a ak to nešlo, posielal svojich priateľov, aby išli a pozdravili ich v jeho mene, a priniesli mu, čo 

nové sa na jednotlivých miestach deje. Vedel byť aj kritický. Aj tu spomína nedostatky, ktoré 

treba napraviť, ale to necháva až na osobné stretnutie tvárou v tvár (10. v.). V tejto kapitole je 

úžasný príklad toho, ako sa my farári máme starať o svoje zbory, o ľudí nám zverených. Je to 

príklad pre biskupov a dozorcov, ako viesť cirkev a ako jednať s ľuďmi. Je to príklad, ako treba 

najprv potešovať a povzbudzovať ľudí vo viere, ako prejavovať o nich a o ich vieru záujem, a aj 

to, ako osobne a s láskou medzi štyrmi očami riešiť problémové veci, ktoré vždy v cirkvi sú 

a budú. Ak by ste žili v tej dobe a prečítali by ste si celý tento Pavlov list, nemali by ste pocit, že 

na vás niekto útočí, nevnímali by ste to ako slová nejakého prísneho dozorcu či výroky rázneho 

sudcu, ale ako potešujúce, no i napomínajúce slovo človeka, ktorému na vás naozaj záleží. 

Kiežby sme takto dokázali komunikovať aj v dnešnej dobe. Amen. 

 

Modlitba:   

Ďakujem Ti, drahý Bože, za krásny príklad starostlivosti o Tvoju cirkev, za príklad záujmu 

o veriacich ľudí, o ich vieru, problémy a starosti, čo dokazuje lásku, ktorá v prvej cirkvi bola. Uč 

aj nás, Bože, konať medzi sebou v láske, v povzbudzovaní, v potešovaní sa navzájom, a ak prídu 

i problémové veci, nauč nás ich riešiť biblickým spôsobom. Odpusť, že si všímame na druhých 

viac to zlé, ako to dobré, a potom nedokážeme nič pochváliť ani nič oceniť, a tak nám vzájomný 

prístup bez lásky rozbíja a ničí vzájomné vzťahy. Amen.  
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