
Zamyslenia na týždeň po 14. nedeli po Svätej Trojici 2017  

 

Nedeľa 17. septembra 2017 – 14. nedeľa po Svätej Trojici  

Piesne: ES č. 207, 453 

Text: 1Tes 1, 2 – 10 

„Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách, a 

neprestajne spomíname pred naším Bohom a Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť 

nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Kresťanská vďačnosť patrí ku krásnym duchovným cnostiam. Apoštol ďakuje za solúnsky 

zbor, ktorý aj napriek ťažkostiam vzrastá. Boh, v ktorého uveril skrze Krista, ho motivuje 

k prečítaným slovám. Hoci bol zbor utláčaný, silnie – misijná činnosť Pavla sa ujíma 

u kresťanov, ktorí boli predtým pohanmi. Apoštol to rád konštatuje: „Boh si vás vyvolil ako 

prvotinu na spasenie.“ (2Tes 2, 13) Aj ich pričinením sa evanjelium v moci Ducha Svätého 

rozšírilo v okolitom svete. Podľa vzoru apoštola aj oni hlásajú radostnú zvesť o Božej láske. 

Čo počuli, to si nenechali pre seba. A to je aj naše poslanie! Plníme ho? Tesalonickí kresťania 

konali z moci Ducha Svätého. Ich viera sa nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej 

moci (1K 2, 5). Tí, ktorí boli predtým pohanmi a verili v modly, dali sa apoštolom presvedčiť, 

že nie nemé modly, ale živý Boh zjavený vo Vzkriesenom je ich sila. Ak sme v tomto smere 

nedostatoční, máme sa modliť o schopnosť prijať vzácny Boží dar: „Pane, prispor nám 

viery!“ (L 17, 5) Viera je totiž pancier, v ktorom odoláme a obstojíme v dnešnom svete. Zo 

živej viery vychádza živá láska. Bez nej by bola živá viera iba zbožnou frázou. Majme to na 

pamäti! Preto apoštol prízvukuje, že viera má byť „činná skrze lásku“ (G 5, 6). „Ak sa 

milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá.“ (1J 4, 12b) Aká je to láska, 

čítajme v 1K 13. V úsilí lásky vzrastajme. „Naklonení v bratskej láske, predbiehajme sa 

navzájom v úctivosti.“ (R 12, 10) To nech je naše každodenné pravidlo, naša nádej a radosť. 

Nuž: „Dobroreč, duša moja, Hospodinovi...“ (Ž 103) Amen. 

 

Modlitba:  

Milostivý Bože, ďakujeme Ti, že dávaš skrze Ducha Svätého hlásať evanjelium Ježiša Krista 

a povolávaš k tomu pracovníkov. Aj nás považuj za šíriteľov zvesti spásy dnes i na veky 

vekov. Amen. 
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