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Pozdravujeme ťa z medzinárodného strediska misijnej spoločnosti Precept Ministries. 

 

Tešíme sa z tvojho rozhodnutia študovať Božie slovo. Veríme, že to bude požehnaný čas 

učiť sa o Bohu, spoznávať jeho charakter, jeho spôsoby konania  v obecenstve s ním. Sme 

presvedčení, že Božie slovo ti prinesie hlbšie poznanie Boha a pomôže ti kráčať životom 

viery hodné tvojho povolania v Kristu Ježišovi. Taktiež veríme, že budeš na tejto ceste 

osobne povzbudený/á a že moc Božieho nadprirodzeného Slova prinesie zmenu do tvojho 

života.   

 

Boli by sme veľmi radi, keby sme mali kontakt na teba, aby sme mohli s tebou zdieľať tie 

úžasné veci, ktoré Boh koná skrze Precept Ministries. Taktiež nás zaujíma tvoj príbeh, 

ako toto induktívne štúdium Biblie ovplyvnilo tvoj život. Radi by sme ti poslali niektoré 

články, krátke zamyslenia nad  Božím slovom pre tvoj osobný čas stíšenia pred Pánom, 

taktiež máme krátke video dokumenty na povzbudenie. Ak máš záujem, choď na 

www.precept.org alebo na www.preceptslovakia.estranky.sk  

 

Na záver sa ti chceme poďakovať za tvoj záväzok verne študovať Božie slovo tak, „aby si 

seba mohol predstaviť ako dokázaného Bohu, služobníka - robotníka, ktorý sa nemusí 

hanbiť, ktorý vhodne narába so Slovom pravdy...“ 2Tim 2,15. 

 

Do skorého počutia, 

 

tím vedúcich pracovníkov Precept Ministries International a Precept Slovakia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.precept.org/
http://www.preceptslovakia.estranky.sk/
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                PRVÁ LEKCIA 

 

                Všeobecný prehľad 

 

 

Pomôcky    

k lekcii:     Pracovný list pozorovania textu (v časti DODATOK) 

 

  

„Choďte... a čiňte učeníkov...“ Mt 28,19. Toto je prikázanie nášho Pána Ježiša 

Krista. Kto miluje Boha a pozná ho, skrze vieru v Ježiša Krista, ten sa nemôže 

vyhnúť tomuto prikázaniu.   

 

Kniha, ktorú teraz budeš študovať je v tom jedinečná, že ti ukáže „ako“ toto 

prikázanie Ježiša Krista môžeš dnes naplniť. Prvý list Tesalonickým hovorí 

o evanjelizácii a učeníctve. Preto je táto kniha pre teba.   
 

 

PRVÝ 

   A 

DRUHÝ 

DEŇ 
Dnes budeš používať iba Pracovný list pozorovania textu, ktorý je umiestnený 

v časti DODATOK (prosím ťa, nepoužívaj zatiaľ iné pomôcky).  

 

Induktívne štúdium Biblie začína Bibliou samou. Cieľom tohto študovania je zistiť, 

či objaviť čo hovorí Biblia. Preto je veľmi užitočné ak hneď na začiatku získaš 

celkový prehľad tohto listu, predtým, než sa začneme venovať jednotlivým úsekom 

Božieho slova. Pomôže ti to pri ďalšom študovaní zistiť, ako jednotlivé časti 

zapadajú do seba, a ako sa vzťahujú k celku knihy i k celej Biblii.  

 

V tomto týždni bude tvojou úlohou urobiť všeobecný prehľad 1 Tesalonickým. 

Toto je potrebné preto, aby si získal/a celkový obraz tejto knihy predtým, než 

začneš študovať túto knihu kapitolu za kapitolou. Keď urobíš všetky úlohy, ktoré 

sú naplánované na tento týždeň, tak vlastne vyskladáš akoby rám celého obrazu. 

Presne takto postupujeme aj pri skladaní puzzle: začíname rámom, a až nakoniec 

vyskladáme celý obraz. Každé ďalšie „puzzle“ ti odhalí ďalšiu časť obrazu a teda 

ďalšiu časť posolstva tejto knihy.   

 

1. Na začiatku študovania tohto listu treba pamätať na to, že otváraš Božie slovo 

a že Božie slovo nie je ako knihy písané ľuďmi. Biblia je Božie slovo, ktoré je 

zapísané ľuďmi, ktorí ale boli naplnení a vedení svätým Božím Duchom pri 

písaní právd, ktoré Boh chcel zjaviť človeku. Preto pravdy v Písme môžeme 

rozumieť len tak, že nám budú zjavené skrze Božieho Ducha. Preto ťa chcem 

povzbudiť k tomu, aby si každodenné štúdium tejto biblickej knihy začal/a 

modlitbou. Popros Boha, aby ti svojim Duchom otvoril oči, aby si mohol/a 

vidieť tie úžasné pravdy Božieho slova Ž 119,18. Taktiež nezabudni na to, že je 
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tu niekto, kto sa bude snažiť, aby si nepokračoval/a v tomto študovaní Slova. Preto 

si obleč celú zbraň Božiu, aby si sa mohol/a postaviť proti satanovej snahe. 

Pamätaj na to, že si znovuzrodený/á preto, aby si v Kristovi víťazil/a.     

 

2. Ak si ešte nikdy neštudoval Bibliu touto induktívnou metódou, odporúčam ti 

prečítať si knihu od Kay Arthurovej, „Jak studovat svou Bibli“ (induktívne). 

 

3. Na konci tejto knihy, v časti DODATOK nájdeš text  listu 1 Tesalonickým 

v dvojitom riadkovaní. Toto je tvoj pracovný list pozorovania biblického textu. 

Prečítaj si teraz tento list, úplne celý, akoby si ho práve teraz dostal poštou.  

 

4. Teraz po prečítaní tohto listu, skús povedať, či je tento text iba nejakým 

historickým záznamom, alebo proroctvom, alebo je to skutočný list?  

 

 

 

 

 

 

5. Skutočnosti ako miesto, čas, ľudia, udalosti, sú neraz zrejmé hneď na prvý 

pohľad. Prečítaj si znova tento list a zisti, čo sa tu hovorí o autorovi listu, 

všímaj si pritom iba skutočnosti, ktoré sú skutočne zrejmé a jednoznačné. Pri 

tomto pátraní ti pomôžu otázky ako: kto, čo, kde, ako, prečo, kedy. Napríklad: 

Kto je autorom tohto listu?  Čo sa učíme o ňom? Kde sa nachádza? Nezabudni 

pritom na zámená, ako napríklad: ja, mňa, mne, môj. Urob si zoznam toho, čo 

sa učíš o autorovi tohto listu. Netráp sa nad tým, ak nezískaš odpoveď na 

niektorú zo spomínaných otázok. Odpoveď možno zistíš neskôr. Proste si 

poznač všetky zrejmé fakty či skutočnosti o autorovi.  

 

Rovnakým spôsobom vyhľadaj a poznač všetky informácie o adresátoch tohto 

listu. Taktiež nezabudni na zámená ako vy, vás, vám. Nezabudni si klásť hore 

uvedené otázky: kto sú adresáti tohto listu? Čo autor hovorí o ich okolnostiach 

života, v ktorých sa nachádzajú? Poznač si všetky zrejmé skutočnosti. Taktiež 

urob zoznam všetkého toho, čo sa učíš o adresátoch tohto listu.  
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6. Znova sa pozri do textu tohto listu. Na pozadí toho, čo si sa naučil/a o autorovi 

a adresátoch tohto listu, vedel/a by si niečo povedať o čase či dobe, v ktorej 

žili? Ide tu o informácie z historického pozadia tohto listu. Zapíš si tieto 

informácie do tabuľky „Všeobecný prehľad 1 Tesalonickým“, ktorá sa nachá-

dza na konci tejto lekcie.  

 

7. Aké témy naznačuje autor v tomto liste? Hlavné témy nám zjavujú takzvané 

„kľúčové slová“. Sú to slová či frázy, ktoré sa často opakujú v tomto liste. Viac 

sa tomuto budeme venovať v nasledujúcom dni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRETÍ 

A 

ŠTVRTÝ 

DEŇ                                                                                                                                   
1. Dnešné štúdium začni vyhľadávaním kľúčových slov či fráz. Len znova 

pripomínam, že kľúčové slovo je to, ktoré autor viackrát opakuje a ktorému 

dáva veľký význam. Toto slovo akoby „odomyká“ či dáva význam textu. Bez 

neho text stráca význam. Tieto kľúčové slová si môžeš vyznačiť v texte (v časti 

DODATOK) dvomi spôsobmi:  
 

a. Určité slovíčko alebo aj jeho zámená vyznačíš rovnakou farbou.  

 

b. Ak nemáš po ruke farebné ceruzky, môžeš označiť dané slovíčko napríklad 

určitým symbolom – značkou.  

 

 

Prečítaj si znova tento list a na základe toho, čo si už zistil/a o autorovi a adre-

sátoch, zisti, ktoré slovíčka autor opakuje? Vyznač si tieto slovíčka a zapíš ich 

do tabuľky všeobecného prehľadu 1Tesalonickým ako kľúčové slová.   
  

 

2. Teraz je potrebné zistiť či objaviť hlavné témy tohto listu. Na ktoré veci dáva 

autor dôraz v tomto liste? Nezabudni na to, že kľúčové slová nám odhaľujú 

hlavné témy či predmety, o ktorých autor pojednáva. Keď objavíš hlavné témy 

tohto listu, zapíš ich do tabuľky všeobecného prehľadu 1Tesalonickým.    
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3. Pritom ako čítaš tento list, skús povedať, aký je Pavlov zámer písania tohto 

listu. Niekedy je zámer písania knihy celkom zrejmý. Avšak zámer písania 

prvého listu Tesalonickým nie je hneď zrejmý. Preto je nutné odhaliť ho 

pozorným štúdiom a objavením hlavnej témy tohto listu. Ako budeš objavovať 

zámer písania tohto listu, sleduj všetky skutočnosti a témy, o ktorých autor ho-

vorí. Sú akoby míľnikmi, ktoré ťa privedú k objaveniu zámeru písania listu. 

Keď raz objavíš zámer písania tohto listu, budeš pripravený/á porozumieť 

posolstvu tohto listu.  
 

Zapíš zámer písania listu do tabuľky Všeobecný prehľad listu (na konci lekcie).  
 

 

     
 

 

 

PIATY 

DEŇ           
Zámer vyplňovania tabuľky Všeobecný prehľad listu je ten, aby si videl/a, ako 

jednotlivé časti (kapitoly) zapadajú do seba, a ako sa vzťahujú ku celku knihy. 

Preto je táto tabuľka celkom jednoduchá.  

 

1. Začni dnešný deň modlitbou. 

 

2. Znova si prečítaj tento list.  

 

3. Teraz je potrebné identifikovať – objaviť hlavné témy tohto listu. Aká je 

najdôležitejšia téma, o ktorej autor pojednáva? Pamätaj na to, že kľúčové slová 

nám odhaľujú a určujú základné témy. Téma, o ktorej autor najviac pojednáva 

je v skutočnosti hlavnou témou tohto listu. Objav hlavnú tému a potom ju zapíš 

do tabuľky Všeobecný prehľad listu (na konci tejto lekcii).  

 

4. Teraz, keď je hlavná téma určená, vráť sa späť k textu a pozri sa na to, ako sa 

jednotlivé kapitoly vzťahujú k tejto téme; čo o nej hovoria. Kľúčové slová ti 

dajú usmernenie. Taktiež urči hlavné témy jednotlivých kapitol a potom ich 

zapíš do tabuľky Všeobecný prehľad 1Tesalonickým. Na vyjadrenie hlavnej 

témy kapitoly môžeš priamo použiť slová z danej kapitoly.   
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5. Keď študujeme nejakú biblickú knihu, je veľmi dôležité zistiť členenie 

jednotlivých častí. Napríklad, keď študujeme list Rímskym, tak zistíme, že 

kapitoly 1-11 sú doktrinálne či vieroučné; kapitoly 12-16 sú praktické. Toto je 

hlavné členenie tohto listu Rímskym. Biblická kniha môže byť členená na 

základe:  

 

historických skutočností 

miest 

tém 

doktrín 

kľúčových myšlienok  

vlády kráľov 

osobností 

hlavných postáv  

 

 

V kratších listoch, akým je aj 1 Tesalonickým možno nenájdeš veľa jasne 

rozčlenených sekvencií či oddielov. Akokoľvek, určite je možné knihu rozdeliť 

na úvodnú časť, hlavnú časť a záver. Skús objaviť hlavné členenie tohto listu 

a zapíš ho do príslušnej kolónky v tabuľke Všeobecný prehľad 1Tesalonickým 

(na konci tejto lekcie).   
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     TABUĽKA: VŠEOBECNÝ PREHĽAD 1 TESALONICKÝM 

 

Hlavná téma listu: ____________________________________________________________ 

 

 

                                    Témy kapitol                                           Členenie 

 
Autor: 

 

 

                                                                                                                                       

Lekcia 1. 

Prehľad.                        
 

 

 

 

 

 

Adresáti: 

 

 

 

 

 

 

Zámer písania: 

 

 

 

 

 

 

Historické 

pozadie: 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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1Tesalonickým 
Kapitola 1 

 

1Tesalonickým 1  
Pracovný list pozorovania textu 

 

Téma kapitoly ______________________________________________________ 

 

1. Pavel, Silvanos  a Timotej cirkevnému zboru v Tesalonikách v Bohu 

Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj!    

2  Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo 

svojich modlitbách,    

3  a neprestajne spomíname pred naším Bohom a Otcom dielo vašej viery, 

úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.    

4  Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení,    

5  lebo sme vám nezvestovali evanjelium len slovom, ale aj v moci a Duchu 

Svätom a v úplnej istote, veď viete, akí sme boli medzi vami a pre vás.    

6  A vy ste sa stali našimi aj Pánovými napodobňovateľmi, keď ste, hoci v 

mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,    

7  takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónii a Acháji.    

8  Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nielen v Macedónii a Acháji, ale 

vaša viera v Boha sa rozniesla po celom kraji, takže nám ani netreba hovoriť. 

9  Však (oni) sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa 

obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu    

10  a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý 

nás vytrhuje z budúceho hnevu.   

 

 

 

 

 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=2&cislo_1=1&hl_druh=3#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=3&cislo_1=1&hl_druh=3#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=4&cislo_1=1&hl_druh=3#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=5&cislo_1=1&hl_druh=3#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=6&cislo_1=1&hl_druh=3#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=7&cislo_1=1&hl_druh=3#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=8&cislo_1=1&hl_druh=3#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=9&cislo_1=1&hl_druh=3#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=10&cislo_1=1&hl_druh=3#ts1
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1 Tesalonickým 
Kapitola 2 

 

1Tesalonickým 2  
Pracovný list pozorovania textu 

 

Téma kapitoly ______________________________________________________ 

 

 1. Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol daromný,    

2  ale hoci sme predtým, ako viete, mnoho trpeli a potupu znášali vo 

Filipis, odvážili sme sa vo svojom Bohu zvestovať vám evanjelium 

Božie v mnohých bojoch.    

3  Naše napomenutie nepochádzalo totiž ani z poblúdenia, ani z 

nečistých pohnútok, ani z podvodu,    

4  ale ako nás Boh uznal za hodných a poveril zvestovať evanjelium, 

tak hovoríme - nie ako tí, ktorí sa chcú páčiť ľuďom, ale Bohu, ktorý 

skúma naše srdcia.    

5  Veď, ako viete, ani sme vám nikdy nelichotili v reči, ani - Boh je 

svedok! - nechceli sme lakomstvom niečo získať pre seba,    

6  ani sme nehľadali ľudskú slávu ani u vás, ani u iných.    

7  Ako Kristovi apoštolovia mohli sme síce požadovať vážnosť, ale 

boli sme prívetiví k vám, ako keď dojčiaca matka láska deti.    

8  Tak sme sa vinuli k vám, že sme boli hotoví dať vám nielen Božie 

evanjelium, ale aj vlastné duše, pretože sme si vás zamilovali.    

9  Iste sa pamätáte, bratia, na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme 

pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám 

kázali evanjelium Božie.    

10  Vy ste svedkami, aj Boh, ako zbožne, spravodlivo a bez úhony 

sme sa správali k vám, veriacim:    

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=2&cislo_1=2&hl_druh=3#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=3&cislo_1=2&hl_druh=3#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=4&cislo_1=2&hl_druh=3#ts1
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1Tesalonickým 
  Kapitola 2 

11  vy viete, ako sme vás každého - ako otec vlastné deti -  

12  napomínali, povzbudzovali a svedectvom zaväzovali, aby ste žili 

dôstojne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.    

13  Preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali naše 

kázanie o Bohu, prijali ste ho nie ako ľudské slovo - čím naozaj je! - 

ale ako slovo Božie, ktoré pôsobí aj vo vás veriacich.    

14  Veď vy, bratia, ste napodobňovateľmi cirkevných zborov Božích, 

čo sú v Judsku v Kristovi Ježišovi, lebo aj vy ste trpeli od vlastných 

rodákov, čo tamtí od Židov,    

15  ktorí zabili aj Pána Ježiša a prorokov, aj nás prenasledovali. Ani 

Bohu nie sú milí a všetkým ľuďom sú odporní,    

16  prekážajú nám zvestovať evanjelium pohanom, aby boli spasení (a 

robia to preto), aby dovŕšili mieru svojich hriechov. Ale prišiel na nich 

hnev až do konca.   

17  My však, bratia, keď sme na krátky čas aj osireli, odlúčení od vás, 

pravda, len telesne, nie srdcom - s túžbou tým vrúcnejšou sme sa 

usilovali vidieť vás opäť tvárou v tvár.   

18  Preto sme chceli prísť k vám, ja, Pavel, opätovne, ale satan nám to 

prekazil.    

19  Veď kto je naša nádej alebo radosť alebo veniec chvály pred 

naším Pánom Ježišom pri Jeho príchode, ak nie aj vy?   

20  Lebo vy ste naša sláva i radosť!   

 

 

 

 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=11&cislo_1=2&hl_druh=3#ts1
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1 Tesalonickým 
Kapitola 3 

 

1Tesalonickým 3  
Pracovný list pozorovania textu 

 

Téma kapitoly ______________________________________________________ 

 

1Preto, keď sme už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že sami 

ostaneme v Aténach,   

2  a poslali sme Timoteja, svojho brata a služobníka Božieho v práci 

za evanjelium Kristovo, upevniť a povzbudiť vás vo viere,    

3  aby sa nikto nesklátil v týchto súženiach. Lebo sami viete, že sme 

na to ustanovení.    

4  Veď už keď sme boli u vás, vopred sme vám povedali, že nás 

očakáva súženie; tak sa i stalo, ako viete.   

 5  Preto aj ja, keď som už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby 

som sa dozvedel o vašej viere, či vás, ozaj, pokušiteľ nepokúšal a či 

tak nevyšla nazmar naša námaha.   

6  A teraz, keď sa Timotej vrátil od vás k nám a priniesol nám dobrú 

zvesť o vašej viere a láske, aj že si na nás stále spomínate po dobrom a 

žiadate si nás vidieť tak ako my vás,    

7  pri všetkej svojej tiesni a súžení potešili sme sa, bratia, pre vašu 

vieru,    

8  takže teraz opäť žijeme, keď vy stojíte v Pánovi.    

9  Akou vďakou sa však môžeme odplatiť Bohu za vás, pre všetku 

radosť, ktorú máme z vás pred svojím Bohom?   

10  Vo dne v noci s veľkou snahou prosíme, aby sme vás videli tvárou 

v tvár a napravili nedostatky vašej viery.   

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=2&cislo_1=3&hl_druh=3#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=3&cislo_1=3&hl_druh=3#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=4&cislo_1=3&hl_druh=3#ts1
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 1 Tesalonickým 

Kapitola 3 

11  Kiež sám náš Boh a Otec a náš Pán Ježiš pripraví nám cestu k 

vám!    

12  A vás nech rozhojní a obohatí Pán takou láskou vospolok a ku 

všetkým (ľuďom), akú aj my máme k vám,    

13  a nech vám utvrdí srdcia, aby boli bez úhony v svätosti pred naším 

Bohom a Otcom, keď náš Pán Ježiš príde so všetkými svojimi 

svätými.   
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1 Tesalonickým 
Kapitola 4 

1Tesalonickým 4  
Pracovný list pozorovania textu 

 

Téma kapitoly ______________________________________________________ 
 

1 Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánovi Ježišovi, 

aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali, totiž, 

ako máte žiť - ako už aj žijete - a páčiť sa Bohu.    

2  Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša.    

3  Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva,    

4  a nech si každý z vás vie získať manželku s posvätnosťou a 

úctivosťou,    

5  nie s vášnivou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. 

 6  Nech sa nikto vo svojom počínaní nedopúšťa prehmatov a neklame 

brata, pretože pomstiteľom všetkého toho je Pán, ako sme vám to už 

skôr povedali a osvedčili.    

7  Lebo Boh nás nepovolal k nečistote, ale v posvätení.    

8  Kto teda týmto pohŕda, nie človekom pohŕda, ale Bohom, ktorý 

vám aj dáva svojho Ducha Svätého.    

9  O bratskej láske vám písať netreba, veď vy ste sa od Boha naučili 

milovať vospolok.    

10  Veď to aj robíte všetkým bratom v celej Macedónii. Ale vás 

napomíname, bratia, aby ste sa v tom ešte viac rozhojňovali    

11  a všemožne sa snažili nažívať v pokoji, každý konať svoje a 

pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali,    

 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=2&cislo_1=4&hl_druh=3#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=3&cislo_1=4&hl_druh=3#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=4&cislo_1=4&hl_druh=3#ts1
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http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=9&cislo_1=4&hl_druh=3#ts1
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1 Tesalonickým 
Kapitola 4 

12  aby ste počestne žili pred tými, čo sú mimo, a aby ste 

nepotrebovali nikoho.   

13  Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa 

nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej.    

14  Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh 

privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi.    

15  Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme 

nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli,    

16  lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán 

zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi,    

17  potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení 

v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom. 

18  Tak sa potešujte vospolok týmito slovami.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=12&cislo_1=4&hl_druh=3#ts1
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1 Tesalonickým 
Kapitola 5 

1Tesalonickým 5 

Pracovný list pozorovania textu 

 

Téma kapitoly ______________________________________________________ 

1 Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach,    

2  lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci.    

3  Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znena-

zdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú.    

4  Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 

5  Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani 

tme.    

6  Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi.    

7  Lebo tí, čo spia, v noci spia, a opilci sa v noci opíjajú.    

8  Ale my (ako synovia) dňa buďme triezvi, oblečme si pancier viery a 

lásky a prilbu nádeje na spasenie.    

9  Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v 

našom Pánovi Ježišovi Kristovi,    

10  ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či 

spíme.   

11  Preto sa potešujte vospolok a povzbudzujte navzájom, ako aj 

robíte.   

12  Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo 

pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás,    

 

 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=2&cislo_1=5&hl_druh=3#ts1
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1 Tesalonickým 
Kapitola 5 

13  a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi 

sebou!    

14  Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte 

malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. 

15  Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte 

robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom.   

16  Stále sa radujte,    

17  neprestajne sa modlite!    

18  Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi 

Ježišovi.    

19  Ducha neuhášajte!    

20  Proroctvami nepohŕdajte!    

21  Všetko skúmajte, dobrého sa držte!    

22  Všetkého zlého sa vystríhajte!    

23  A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode 

nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, 

dušu a telo bez úhony.    

24  Verný je Ten, ktorý vás povoláva; On to urobí.    

25  Bratia, modlite sa aj za nás!    

26  Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom.    

27  Zaväzujem vás menom Pánovým, aby ste dali prečítať tento list 

všetkým bratom.    

28  Milosť nášho Pána Ježiša Krista s vami! Amen.   

 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=13&cislo_1=5&hl_druh=3#ts1
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1 Tesalonickým 
Mapa 
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PRECEPT MINISTRIES 

Precept ministries International je služba založená Bohom s jediným záme-

rom – upevniť Boží ľud v Božom slove, ktoré prináša úžasnú úctu pred Ním. 

Táto služba stojí v službe pomoci cirkvi bez ohľadu na denomináciu. Boh 

viedol Precept Ministries k zasiahnutiu ľudí vo všetkých denomináciach bez 

toho, že by došlo ku kompromisu s Božím neomylným Slovom. Veríme, že 

Božie slovo bolo verbálne inšpirované a dané človeku ako všetko, čo je 

potrebné pre človeka Božieho aby ho budovalo ku zrelosti a vystrojilo pre 

každý dobrý skutok života. 

      

Preto táto služba neuvaľuje na ľudí nejaké doktríny, ale skôr upriamuje ľudí 

na Pána samého, ktorý je mocný svojim Duchom viesť a sprevádzať ľudí do 

každej pravdy skrze systematické študovanie Slova. Dôrazy vyučovania 

Precept Ministries sú manifestované niekoľkými spôsobmi. Keďže chce 

slúžiť ľuďom v celom spektre ich života, Precept Ministries vytvorila celú 

škálu možností, od konferencií, cez audio a video materiálov, intenzívny 

tréningový inštitút, ako základ pre tých, ktorí chcú stáť v službe indu-

ktívneho štúdia Biblie. Konferencie, týždenný Precept a In & Out triedy ako 

aj vyučovania Biblie sa konajú ústredí, ktoré sa nachádza v Chattanoga v 

Tennessee. Rovnako ako aj v inštitúte pre Euroáziu v Surduc – Rumunsko.  

 

Jack Arthur a jeho manželka Kay založili túto službu v roku 1970. Kay je 

autorkou Precept Upon Precept /Krok za krokom/ a In & Out sérií biblického 

štúdia. Počas rokov usilovného študovania a vyučovania Kay veľmi rozvi-

nula tieto jedinečné kurzy induktívneho štúdia. 

 

Ak chceš získať viac informácií o tejto medzinárodnej službe a jej 

tréningových programoch, pozri sa na : www.precept.org 

 

Ak chceš získať viac informácii o tejto službe v SR, pozri sa na: 

www.preceptslovakia.estranky.sk 


