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Biblický verš: Prvý list apoštola Pavla Tesaloničanom 4,9-10 

 „O bratskej láske vám netreba písať, lebo sám Boh vás naučil navzájom sa 

milovať. A vy sa tak i správate k všetkým bratom po celom Macedónsku. No 

napomíname vás, bratia, aby ste v tom stále viac rástli.“ 

 

Milí bratia a drahé sestry v Ježišovi Kristovi! 

Myšlienka Božej rodiny sa vynára práve v praktizujúcej sa láske. Je to 

prekvapivé: „Netreba...“ Nie je treba písať a hovoriť o láske. Akú lásku má na 

zreteli apoštol Pavol? Lásku medzi súrodencami, v ktorej platia rodinné vzťahy. 

Drahí bratia! Bojazlivosť o menšieho a o zraniteľnejšieho je prítomná v našom 

spoločenstve. Navzájom sa milovať vedia len tí, ktorí sa to naučili od Boha. Boh je 

láska. O láske interpretovanej Bohom, o láske vyučujúcej Bohom, o láske 

všedného dňa vie rozprávať ten, ktorý to zažíva a prežíva celým srdcom. Naša 

výpoveď o vzájomnej láske stačí dnes aj láskyplnému Bohu, veď sme opäť tu. Pred Jeho 

tvár predstupujete. O láske netreba nič písať, čítať a prehovoriť, veď vy sami 

prežívate a svedčíte o tom, čo je nielen symbolom, ale aj zárodkom Vaších dní. 

Váš úsmev mi všetko prezradil a prezradí i Vášmu okoliu.  

Táto láska otvára dokorán srdcia a zabezpečuje pokojné súžitie. Jedine v nej platia 

rodinné vzťahy. Mať sa medzi sebou rád a milovať nie je samozrejmosťou. 

Láskavý, obetavý a úctivý vzťah medzi osobami nie je prirodzené. Je to spôsob, 

ktorým miluje Boh. Láska ako absolutná vernosť. Láska ako neobmedzená 

schopnosť pritúlenia sa. Láska ako nekonečná štedrosť. Otvorenosť sŕdc dokorán. 

Toto je skutočná spolupráca nebies a zeme. Dokonca ohnisko šírenie viery do 

okolia. Spolupráca s Trojjediným Bohom. V tejto láske sa treba upevňovať. Boh 

Vám dnes odpovedá: Len tak ďalej ako Váš šéf na pracovisku. Som s Vami. Som 

pri Vás. Treba v tom pokračovať ďalej. Byť stále horlivejší v láske.  

Internet je u Vás doma dostupný. Musí byť v každom čase dostupná aj láska. 

Touto láskou interpretujeme vieru a nádej v Boha. Učinný charakter lásky sa 



prejavuje vo vytvalosti. Zotrvať, trvať na tom, že to zvládneme, a budeme silní. 

Spolupráca medzi Tesaloničanmi a macedonskými zbormi bola hmatateľná. 

Apoštol Pavol ich povzbudzuje: Posilnenie vytrvalosti, odvahy a dôvery nech 

ožíva vo Vaších spoločenstvách. Musíte jednať správnym spôsobom. Aké dôležité 

a smerodajné je aj pre nás. Jednať správne a spoločne. Drahí bratia a milé sestry v 

Kristovi! Spolu a správne to podporuje aj Boh. Boh lásky a útechy. Nech Vás On 

požehná vo Vašom úsilí, aby ste vedeli zotrvať po Jeho boku a vnímať Jeho 

službu ako dar a svoju službu ako na Jeho česť a slávu vykonanú pokojnú prácu. 

Amen. 

Modlitba 

Sme Ti vrúcne oddaní Pane aj dnes v konaní lásky. Ďakujeme Ti, že Tvoja sila nás 

zhmatla, a dnes vieme, v KOM je náš život úplne zakorenený. Stojíme pred 

Tvojou tvárou na tejto zemi. Ďakujeme, že môžeme byť skrze Ježiša Krista 

poznačení tou vernosťou, ktorú si preukázal ľuďom stáročia. Uvedomujeme si, že 

si prítomný v našom spoločenstve a konáš prostredníctvom našej lásky. Prosíme, 

obmy nás i dnes Ježišovou krvou, aby sme vedeli Koho lásku máme 

napodobňovať. V mene Ježiša Krista, ktorý sa vydal za nás na Golgoltskom kríži, 

a tým učinil zadosť za naše hriechy, vypočuj našu modlitbu. Amen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


