“Jaké je největší přikázání
zákona?”

«Miluj Pána,
svého Boha,
celým svým
srdcem,
celou svou
duší
a celou svou
myslí.»

KDYŽ
ŽIJEME
EVANGELIUM
SLOVO ŽIVOTA

Chiara Lubichová | Slovo života z října 2002
Upravilo Centrum Chlapci a děvčata za jendotu

Ježíš odpovídá originálním
způsobem: spojuje lásku k Bohu
a lásku k bližnímu.
Jeho učedníci nemohou tyto dvě
lásky od sebe oddělit, tak jako
nelze oddělit korunu stromu od
jeho kořenů. Čím více milují
Boha, tím více posilují lásku k
bratřím a sestrám; čím více
milují bratry a sestry, tím více
prohlubují svou lásku k Bohu.

(Mt 22,37)

Jak máme žít toto Ježíšovo
přikázání?

ZKUŠENOST ZE SVĚTA

Tak, že budeme udržovat s Bohem
synovský a přátelský vztah,, ale
především tím, že budeme dělat to, co On
chce.

Před začátkem školy jsem onemocněl a po
několika dnech mi lékař řekl, abych šel do
nemocnice, kde jsem musel zůstat. Měl
jsem horečku, skoro 40C a bylo mi hodně
špatně. Říkal jsem si, proč jsem musel
onemocnět zrovna já, den před tím, než
začne škola, a tím pádem nemůžu znovu
vidět své kamarády.
Ale viděl jsem, že s takovými myšlenkami
nedokážu nic, a to ani vůči mamince, se
kterou jsem měl vždycky výborný vztah.
Viděl jsem, že to nezvládám, a to mně bylo
moc líto.

A to znamená dělat
dobře a naplno věc,
kterou od nás žádá
v přítomném okamžiku.

MILOVAT
ZNAMENÁ
ODPOVĚDĚT
NA BOŽÍ LÁSKU
K NÁM.

Ježíš ví, kdo je skutečně
Bůh, kterého máme milovat
a ví, jak má být milován:

Je to jeho Otec
a náš Otec, jeho Bůh
a náš Bůh.
Je to Bůh, který miluje každého osobně;
miluje mě, miluje tebe:

“Budeš milovat Pána, Boha svého.”
Po nějaké době, i když s určitou námahou,
jsem tuto situaci přijal. Pochopil jsem, že
musím žít chvíli, kterou mi Ježíš dává.
A tak jsem začal mít rád nemocné
spolubydlící na pokoji, zdravotníky
a lékaře.
Po několika dnech mi začalo být lépe
a především jsem zakoušel vnitřní pokoj.
V klidu jsem přijímal všechny těžkosti, se
kterými jsem se setkal, jako třeba injekce,
a říkal jsem Ježíši: obětuji to tobě.
To všechno mi pak pomohlo k tomu, abych
šel do školy s novým elánem.

F. (Itálie)

