
Štvrtok 14. januára 2016  

Text: 1K 13, 4 

4Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; 

Piesne: ES č. 254, 245 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Apoštol Pavel nám prezrádza odpoveď na otázku, čo je láska. Ponúka nám spolu pätnásť 

charakteristík lásky: sedem kladných a osem záporných. Dnes sme čítali prvých päť 

atribútov Božej lásky, agapé, ktorá má byť základom tej našej ľudskej lásky. Ako prvú 

charakteristiku apoštol uvádza trpezlivosť, ktorá má byť pre lásku príznačná. 

Trpezlivosť charakterizuje Božiu lásku, Božie konanie s nami hriešnikmi, ale trpezlivosť 

by nemala chýbať ani v našom živote. Ak si uvedomujeme Božiu trpezlivosť pri nás, 

keď po opakovaných pádoch, hriechoch či rôznych prešľapoch nás Pán Boh predsa len 

prijíma ako svoje deti, malo by nás to učiť rovnako trpezlivému konaniu voči svojim 

blížnym. To isté by sme však mohli povedať aj o druhom prejave lásky – dobrotivosti. 

Aj my máme pristupovať k druhým s dobrým, láskavým srdcom a odpustením, aké nám 

Boh preukázal vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Apoštol následne vymenúva aj to, 

ako sa láska nespráva. S láskou je nezlučiteľná závisť. Láska nemôže trápiť, závidieť 

niečo dobré, čo ten druhý má, a ja nie. Rovnako sa láska ani nevystatuje. Čo to pre nás 

znamená? Že v žiadnom prípade láska nemôže predvádzať svoje domnelé či skutočné 

schopnosti, aby na seba upozornila, aby vynikla nad iných. To dopĺňa aj posledná 

dnešná charakteristika, keď apoštol Pavel hovorí, že láska sa ani nenadúva. Týmto nám 

v závere 4. verša apoštol zdôrazňuje, že láska si nerobí falošné ilúzie sama o sebe ani 

o druhých, ale vidí v prvom rade seba, no i blížnych takých, akí sú. 

Bratia a sestry, ako často je naša láska, ktorú prejavujeme v skutkoch, trpezlivá? Ako 

často je dobrotivá, nezávidí, nevystatuje sa a nenadúva sa? Snažíme sa vôbec s Božou 

pomocou o takúto lásku? Nevyberáme si náhodou iba niektoré atribúty, aj to podľa toho, 

o koho ide? Pán Boh k nám pristupuje bez rozdielu a ponúka nám svoju lásku so 

všetkými jej prejavmi. Prosme Ho, aby sme aj my dokázali milovať všetkých rovnako, 

a to na príklade tej Božej lásky, ktorú nám v plnosti každý deň preukazuje, keď k nám, 

nehodným hriešnym ľuďom, pristupuje s trpezlivosťou, dobrotivosťou, bez závisti, 

vystatovania a nadúvania. Amen. 

Modlitba: 

Ďakujeme Ti, Hospodine, že Ty nás skrze Ducha Svätého na príklade Ježiša Krista učíš 

láske, ktorá je trpezlivá, dobrotivá, ktorá nezávidí, nevystatuje sa a nenadúva sa. Daj, 

prosíme, aby takáto láska bola zjavná aj v našom každodennom živote – v našich 

slovách, ale aj skutkoch, ktoré konáme. Amen. 
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