
Zamyslenia na týždeň po 15. nedeli po Svätej Trojici 
 

Sobota 15. septembra 2018 

Piesne: ES č. 386, 280 

Text: 2Tes 2, 13 – 17 

„13My sme však povinní vždy ďakovať Bohu za vás, bratia Pánom milovaní, že si vás Boh 

vyvolil ako prvotinu na spasenie, keď vás posvätil Duchom a obdaril vierou v pravdu. 14Na to 

vás aj povolal naším zvestovaním evanjelia, aby ste dosiahli spásu nášho Pána Ježiša Krista. 

15Tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa podania, ktorému ste sa učili od nás ústne alebo 

listovne. 16Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné 

potešenie a dobrú nádej milosti, 17nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom 

dobrom skutku a slove!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Cirkevný zbor v Tesalonikách bol založený okolo roku 50, krátko po tom, čo Pavel, Sílas 

a Timotej na druhej misijnej ceste odišli z Filipis. Pavel tu nezostal dlho. Po tri soboty tu 

vyučoval, a potom už len krátky čas pobudol v Jasonovom dome. Vznikali tu však nepokoje, 

pretože Pavel na svoju stranu získaval aj tých, čo mali najskôr záujem o judaizmus. Jason bol 

spolu s inými kresťanmi predvedený pred správnu radu a donútený dodržiavať pokoj. Hoci 

novozaložený zbor z bezpečnostných dôvodov poslal misionárov preč, prenasledovanie, 

prevažne zo strany Židov, pokračovalo ďalej. Kým prvý list Tesaloničanom je plný úľavy 

a radosti, v druhom liste Pavel zdôrazňuje čistotu učenia. Pavel k nim neprišiel ako potulný 

šarlatán, aby obchodoval s nejakým pochybným tovarom a podvádzal. Neprišiel získať, 

prišiel im odovzdať najdôležitejšiu zvesť ich života. Evanjelium o ukrižovanom 

a vzkriesenom Ježišovi Kristovi. Pavel si váži tých, ktorí sa stali kresťanmi a hoci bol od nich 

neskôr aj vzdialený, neprestajne ich nosil vo svojom srdci. Čistota učenia bola už na počiatku 

kresťanskej cirkvi veľmi dôležitá, rovnako, ako je dôležitá aj dnes. Preto ich Pavel dôrazne 

napomína slovami: „Tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa podania, ktorému ste sa učili od 

nás ústne alebo listom. Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal 

nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich 

v každom dobrom skutku a slove!“ Ak v dnešnej dobe dochádza k rôznym nedorozumeniam a 

nezhodám v cirkvi, možno je to aj preto, že sa Božie slovo nezvestuje jednotne. Niektorí kážu 

len zákon a na evanjelium akoby zabúdali, alebo ho spomenú len okrajovo. Niekto zase rád 

dáva do popredia seba a nie slovo, ktoré má moc osloviť a spasiť ľudské duše. Prosme preto 



Pána Boha, aby nám zo svojej milosti dal takých kazateľov, ktorí budú v bázni pred Bohom 

správne podávať zvesť evanjelia o Božej láske k človeku, dokázanej v Ježišovi Kristovi. Ak 

sa bude Božie slovo úprimne zvestovať, a ak budeme podľa poznaného slova aj konať, vtedy 

bude cirkev rásť a Pán Boh bude pridávať na každý deň takých, ktorí budú zachránení pre 

večný život. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Bože, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré si smieme slobodne čítať 

a nad ním slobodne uvažovať. Ty chceš, aby sme ho čistotne zvestovali ďalej, zvlášť tým, 

ktorí Ťa ešte nepoznajú. Odpusť nám, ak do popredia dávame viac seba ako Teba. Povolaj do 

svojej služby takých kazateľov, ktorí budú čisto a pravdivo šíriť Tvoje slovo. Nie na svoju 

slávu, ale na oslavu Tvojho svätého mena a na spásu blížneho. Amen. 

Mgr. Štefan Gabčan, zborový farár v CZ ECAV Drienčany 

 

 


