“Aké je najväčšie

prikázanie zákona?“

ŽIME
EVANJELIUM

«Milovať
budeš Pána,
svojho Boha,
celým svojím
srdcom,
celou svojou
dušou a
celou svojou
mysľou».
(Mt 22,37)

Odpovedá originálnym
spôsobom, spája lásku k
Bohu a lásku k blížnemu.

Jeho učeníci nikdy
nemôžu oddeliť tieto dve
lásky, ako sa na strome
nedajú oddeliť korene od
kmeňa. Čím viac milujú
Boha, tým viac
prehlbujú lásku
k bratom a sestrám;
čím viac milujú svojich
bratov a sestry, tým viac
prehlbujú lásku k Bohu.
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AKO ŽIŤ TOTO
JEŽIŠOVO
PRIKÁZANIE ?
Mať s Bohom synovský vzťah a
priateľstvo a predovšetkým konať
to, čo On chce.

MILOVAŤ
ZNAMENÁ
ODPOVEDAŤ
To znamená,
robiť dobre to, NA BOŽIU
LÁSKU VOČI
čo On chce
NÁM.

v prítomnej
chvíli.

Ježiš vie,
kto je v
skutočnosti Boh,
a vie, ako má byť
milovaný:

On je jeho Otec
a náš Otec,
Jeho Boh a náš Boh.
Je to Boh, ktorý miluje
každého osobne; miluje mňa, miluje teba:
je môj Boh, tvoj Boh

„MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA.“
SKÚSENOSŤ ZO SVETA
Pred začiatkom školy som
ochorel a musel som ísť do
nemocnice.
Mal som veľmi vysoké horúčky
okolo 40 °C a bolo mi veľmi zle.
A pýtal som sa prečo práve ja,
prečo som deň pred nástupom do
školy ochorel, a tak už nemôžem
vidieť priateľov.
Pochopil som však, že s touto
mentalitou nemôžem nič vybudovať,
ani so svojou matkou, s ktorou som
vždy mal vynikajúce vzťahy.
Videl som, že to nejde dobre, a
bolo mi to veľmi ľúto.

V určitom okamihu, aj keď s nejakým
úsilím som prijal túto situáciu, pochopil
som, že musím žiť okamih, ktorý mi
dáva Ježiš.

Začal som teda milovať chorých
spolubývajúcich, zdravotné sestry a
lekárov. Po niekoľkých dňoch som sa
začal cítiť lepšie a hlavne vo vnútri
som cítil pokoj.
Pokojne som prijímal všetky ťažkosti, s
ktorými som sa stretol, ako napríklad
injekcie, a hovoril som Ježišovi: ponúkam
to Tebe. A to mi umožnilo aby som sa
k problému zo školou postavil tvárou
v tvár.
F.(Taliansko)

