
„Pokojná práca“ 

Suspírium: „Hospodin, plná je zem tvojho milosrdenstva; nauč ma svoje 

ustanovenia! Uč ma dobrote, múdrosti a poznaniu, lebo dôverujem tvojim 

príkazom. Kým som nebol pokorený, blúdil som; teraz však zachovávam tvoju 

reč.“ (Ž 119,64.66-67) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 170.: „Nové ráno sa nám hlási...” 

 

Pozdrav: „Keď sa dosýta naješ, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu, za dobrú 

krajinu, ktorú ti dal. Dávaj si pozor, aby si nezabudol na Hospodina, svojho Boha, 

aby si nezanedbával jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes 

nariaďujem.“ (VMojž 8, 10-11) Amen.  

 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa 

Matúša v 4. kapitole vo štvrtom a v desiatom verši takto: 

„Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré 

vychádza z Božích úst.“ Vtedy mu Ježiš odpovedal: „Odíď, satan! Lebo je 

napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ 

(Mt4,4.10) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 447: „Zošli na nás, Otče milý...“   

 

Vzdych: „...povolaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom 

chránení:milosrdenstvo vám i pokoj a láska v hojnosti!“ (Júd 1b-2) Amen. 

 

Lekcia: Druhý list apoštola Pavla Tesaloničanom 3, 6-15 

„Prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili 

každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od 

nás. Sami totiž viete, ako nás treba napodobňovať, pretože sme nežili medzi 

vami neporiadne. Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme v 

námahe a lopote pracovali, aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás. Nie že by 

sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte 

napodobňovať. A keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce 

pracovať, nech ani neje! Počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú neporiadne, 

nič nerobia, ale zaoberajú sa zbytočnosťami. Takým prikazujeme a napomíname 

ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb.Vy 

však, bratia, neochabujte v konaní dobra. Ak niekto neposlúchne naše slovo v 

tomto liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa hanbí. Nepokladajte 

ho však za nepriateľa, ale napomínajte ho ako brata.“ 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich 

srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.  



Modlitba: 

Boh každého dobrého údelu! Každé ovocie v našom živote je Tvojím nebeským 

darom pre nás. Pomôž nám, aby sme tieto ovocia vedeli tak konzumovať, že len 

Tvoje meno chválime. Nech je všetko v našom živote na Tvoju slávu. Vyznávame 

Ti, že náš chlieb je horký. Tvoje dary sú neprimerané k našej rozkoši. Nevieme 

a nechceme si priznať, že máš omnoho viac vo vlastnej hrsti, čo sme ešte neprijali. 

Daruj nám radosť z pokojnej práce a zažeň od nás ďaleko tú lenivosť, ktorá sa na 

nás lepí. Daruj nám Tvojho Svätého Ducha, aby sme boli zodpovední a aktívni vo 

svojej práci, vedeli sa spolu tešiť zo služby, ktorú si nám daroval práve Ty. Ty si 

neprišiel panovať, ale slúžiť nám všetkým. Tvoja praktická služba v Ježišovi 

Kristovi je na osoh nášho života. Príď a zjednoť naše spoločenstvo v Tvojom mene 

a uč nás k tej vzájomnej dobrote, ktorá napomáha obdarúvaniu a nie drancovaniu 

medziľudských vzťahov. Buď velebený za nové ráno, buď požehnaný za lásky čas 

a za aktívny odpočinok, aby sme cítili Tvoju neoblomnú výchovu i v tejto hodine. 

Pre Tvoju nevšednú jednotu Otec, Syn a Duch Svätý, vypočuj našu modlitbu. 

Amen.  

 

Pieseň: Chválospev č. 319:  „Len na Boha spolieham sa...“ 

Prosím, zaujmite si svoje miesta 

 

Vzdych: „Vzmuž sa však teraz, Zerubbábel,‘ znie výrok Hospodina! ‚Vzmuž sa, 

veľkňaz Jošua, syn Jocadáka! Vzmuž sa, všetok ľud krajiny,‘ znie výrok 

Hospodina! ‚Pracujte, lebo ja som s vami,‘ znie výrok Hospodina zástupov:“ 

(Ag2,5) Amen. 

 

Textus: Druhý list apoštola Pavla Tesaloničanom 3,12-13 

„Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne 

pracovali, a tak jedli svoj chlieb. Vy však, bratia, neochabujte v konaní dobra.“ 

 

Milí bratia a drahé sestry,  slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu 

Ježišovi Kristovi! 

Pavol inštruuje spoločenstvo žijúce v Tesalonike. Koná to v Pánovi Ježišovi 

Kristovi. Urguje cirkevný zbor, vystríha spoločenstvo, ale v popredí nestojí on, ale 

Kristus, Všemožný Pán, Ktorý zvíťazil nad životmi Tesalončanov, a preto len 

v Jeho mene má právo sa ozvať a povedať mienku o spôsobe života lenivých 

bratov a sestier.  

Je prístupné takto sa chovať. Je dôstojné, takto sa stavať k základným potrebám 

cirkevného zboru. Čo by na to povedal Ježiš, keby videl ako sa chováme k bratom 



a sestrám, ktorí sa nevzopreli a vlastnou nepríčetnosťou zavinili neprimeraný 

chod cirkevného zboru v Tesalonike. V mene Ježiša Krista je potrebné povedať 

áno, alebo nie, lebo podľa Ježiša Krista hlúpych rečníkov podporujú hlúpi 

poslucháči, ako o tom sám podáva svedectvo: „Nechajte ich! Sú to slepí vodcovia 

slepých. Ak však slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“ (Mt 15,14)  

Takým lenivým kresťanom, ktorí čakajú už len na druhý príchod Pána, 

vysedávajú a obsahom ich života je ničnerobenie, nechajú sa obsluhovať inými 

kresťanmi, nie sú schopní bdieť a čakať vo forme pokojnej práce, je potrebné 

napomínať a prikazovať v mene Ježiša Krista. Pavol je vzorom aj v napomínaní, 

nielen v pokojnej práci. Stavia sa k lenivým bratom a sestram zo zorného uhla 

Ježiša Krista. Ježiš Kristus je veľkolepý učiteľ. Ježiš Kristus je Prvý a Posledný. 

Jeho osoba a moja osoba sa stretla počas Jeho služby. On ma predstihol vo 

všetkom a jedine v Jeho mene, v Jeho osobe a v Jeho konaní nachádzam dobro. 

Ježiš každého napomínal. Spomeňme si na bohatého mládenca, ktorý k Ježišovi 

prišiel a pýtal sa Ho na obsah dobra. Ježiša však odvetil: „Jeden je dobrý! [...]Ak 

chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, daj chudobným a budeš mať 

poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ (viď. Mt 19,16-21) Spomeňme si na 

cudzoložnicu, ktorá je privlečená k Ježišovi násilným spôsobom a zúriví prítomní 

čakajú len na Ježišovo áno alebo nie. Ježiš však sa sklonil dole a písal prstom po 

zemi. Nezaujíma Ho dychtivosť násilných, ale v samote so ženou jej odvetí: „Ani 

ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš!“ (viď. Jn 8,11) Moje odsúdenie, 

môj úsudok a moja mienka o dotyčnom bratovi a dotyčnej sestre je zlá, ale ak 

všetko, čo sa vyskytuje v našom cirkevnom živote podložím pod Jeho lampu, veď 

On je svetlo sveta (Jn 8,12), všetko sa zmení. 

Jesť svoj chlieb znamená namáhať sa. Jesť svoj chlieb znamená pracovať a žiť 

samostatnou formou. Jesť svoj chlieb znamená osamostatnenie sa a vytvorenie 

vlastného zázemia. Ten kresťan, ktorý vo svete len čaká na druhý príchod Pána, je 

podobný tomu človeku, ktorý čakal na vlastnú smrť, neopustil svoje bydlisko, len 



spal a spal dookola, lebo si myslel, že tak sa mu nič nemôže prihodiť a nakoniec 

ho zabil vlastný obraz, ktorý visel nad jeho posteľou.   

V mene Ježiša Krista sa naučíme to, čo by sme z vlastnej sily nikdy nedosiahli. 

Odmietnuť spôsob života lenivých kresťanov, ale prijaťznova ich ako brata a 

sestru. Náš postoj voči jednotlivým kresťanom a ich konaniu je jednoznačný: 

„Toto už neviem prijať. Toto mi je už priveľa.“ My zosobňujeme hriechy ľudí. My 

ich spájame s konkrétnymi ľuďmi, ale Boh je Pánom sŕdc, myšlienok, slov 

a činností jednotlivých kresťanov. On vidí tam, kde my nie sme schopní 

nahliadnuť. My razantne odmietame akúkoľvek devianciu v cirkevnom zbore 

a vyslovujeme nedôveru ihneď, v tom momente, ale Pán nie. Pavol sám hovorí: 

farizejský prístup musí ísť bokom. Odmietavý postoj spôsobu života áno, ale len s 

bratskou láskou. Tvoj brat a tvoja sestra nie je nepriateľ, je súci mena Ježia Krista, 

len jeho spôsob života sa prieči evanjeliu. 

Takým musíš byť vzorom pokojnou prácou. Presvedčí ich tvoja ruka, tvoja noha, 

tvoje srdce a tvoja každodenná činnosť, ktorá bude pre nich napomenutím 

a príkazom ako áno a ako nie. Konať dobro neznamená v tom momente vysloviť 

vlastnú mienku, dookola sa točiť okolo vlastného prístupu, ale zveriť toho 

dotyčného brata Pánovi. My sme nedočkaví a netrpezliví, ak naši bratia a naše 

sestry niečo „vyviedli“ a nečinia pokánie. My chceme nie konaním dobra, ale 

vlastným prístupom slúžiť. Je nebezpečné, ak človek sa namáha v spoločenstve 

lenivých. Dvojitá sila a dvojitá výdrž je potrebná, ak si vyberieme vlastnú cestu. 

Ján Kalvín síce bol odsúdený pre vlastné tvrdé napomenutia zo strany 

ženevských mešťanov, ale nič si nebral k srdcu, avšak pokojnou prácou sa 

pripravoval každodenne až 6 hodín na svoje kázne a prednášky pre presbyterov. 

Jeho pokojná práca bola na úžitok celému spoločenstvu. Bol striktný, výstižný 

odmietol spôsob života jednotlivých cirkevníkov, ktorý sa priečil evanjeliu života, 

ale neodmietol človeka, ktorý už raz povedal áno na Božie vedenie. Každý si 

myslel a aj v súčastnosti si myslí, že Ján Kalvín bol apatický a bezcitný človek. 



Každý si myslel, že pre kritiku učenia o svätej Trojici Miguela Serveta, za pobytu 

v Ženeve na rozkaz Kalvína zatkli a ako kacíra upálili, ale málo historikov 

uvádza, že Ján Kalvín ho navštívil až trikrát po vynesení rozsudku a sám ho 

vystríhal ako brata vo viere: „Ak si ochotný svoje učenie o Svätej Trojici odvolať, 

požiadammestskú radu, aby Ťa oslobodila.“ Pre apoštola Pavla, a aj pre Jána 

Kalvína každá duša bola dôležitá. Pevné a tvrdé zaobchádzanie musí ísť bokom, 

ale v Ježišovi Kristovi je možná náprava. On Jediný napravil to, čo sa pokazilo. 

On Jediný zomrel za tých, ktorí zhrešili, ale svoje hriechy vyznali. On Jediný 

môže nám pomôcť, aby sme boli zodpovední kresťania, ktorí neodmietajú brata 

a sestru, ale pokojnou prácou napomáhajú ich znovu integrovať tam, kde patria 

skrze krv Ježiša Krista. Brat vo viere, sestra vo viere, musí vidieť a badať, že 

človek zostáva vždy po boku Ježiša Krista: koná dobro. Napomína a prikazuje, 

ale len v bratskej láske. Zabudni na to, že Tvoj brat a tvoja sestra je tvojím 

nepriateľom, a vzopri sa v duši, vo svojom vnútri, lebo Kristus je Pán nad svetmi. 

Drahý brat, milá sestra! Nezabúdaj, Tvoja zmena nastala pri Pánových nohách 

ako o tom píše Zlatica Oravcová: „V nemom úžase stáli sme na lešení sveta Až 

hlava sa nám zatočila z toľkej výšky, totiž opravovali sme srdcia na zvonoch 

ľudských sŕdc. Až zľakli sme sa toho tlkotu a tak sme zostúpili dolu, aby sme 

začali U SEBA ležiac v prachu pri Pánových nohách. Moja zmena a tvoja zmena 

nastala skrze Pána, Ktorý učinil dobro v našich životoch. Ja nemôžem zostať stáť, 

ak môj brat a moja sestra uviazli vo viere, v láske a v nádeji. Uviaznutie brata 

a sestry v kresťanskom spoločenstve je nepekné, ale účinné je konať dobro v ich 

živote. Zvestovať zmenu vieš len vlastným životom. Zvestovať lásku Božiu vieš 

len každodenným spôsobom života, vlastným stolovaním, vlastnou pokojnou 

prácou. Buď triezvy a napomáhaj uviaznutým dušiam prinavrátiť sa k tomu 

Pánovi, ktorý aj Teba zastavil, ale následne Ťa posunul vpred: „Nasleduj ma!“ 

Amen.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Najsv%C3%A4tej%C5%A1ia_Trojica
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeneva
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Kalv%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kac%C3%ADr


Modlitba:  

Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Buďte triezvi, bdejte! 

Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite 

sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na 

spoločenstvo vašich bratov vo svete.“ (1Pt 5,7-9) 

 

„Vtedy Boaz oslovil Rút: „Počuj, dcéra moja! Nechoď paberkovať na iné pole ani 

neodchádzaj odtiaľto, ale drž sa len mojich služobníc! Pozoruj, ktorú časť poľa 

zožínajú, a choď za nimi. Prikázal som sluhom, aby sa ťa nedotkli!“ (Rút 2,8-9) 

 

„Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani 

Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v 

Kristovi Ježišovi.“ (Gal 2,27-28) 

 

„Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasýti na vyprahnutých 

miestach, spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, 

ktorého vody ťa nesklamú.“ (Iz 58,11) 

 

„Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze 

Krista Ježiša. A Bohu, nášmu Otcovi, sláva na veky vekov. Amen.“ (Fil 4,19) 

 

„Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. 

Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi, ako aj ja sa 

usilujem páčiť všetkým vo všetkom, a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží 

mnohým, aby boli spasení.“ (IK 10, 31-33) 

 

„Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, 

ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na 

svojej spáse.“ (Fil 2,12) 

 

Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Ľud sa radoval z ich milodarov, lebo z celého srdca ochotne obetovali 

Hospodinovi (IKr 29,9a).“ 

 

Požehnanie:„Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.“ (R 12,21)  

 

Záverečná pieseň: Žalm č. 90: 1.6.: „Býval si naším príbytkom, ó, Pane...“ 


