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FOKUS: Temelj, osnova i srž kršćanskog života sadržani su u samo dvije zapovijedi koje nam je dao Isus
– da ljubimo Boga i ljude. Ako imamo strast za Bogom, sve drugo u našem kršćanskom životu i služenju
će doći na svoje mjesto.
ČITANJE:
"Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom
snagom svojom!"Druga je ova: Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe."! Druge zapovijedi veće od ovih
nema."(Marko 12,30-31)
„Vjerujem da su ove zapovijedi ne samo ključne za Zakon i proroke nego i za našu današnju vjeru, postojanost i zdravlje Crkve. Puno toga možemo zaboraviti te svjesno ili nesvjesno ignorirati, ali ako ga
strastveno ne ljubimo, naša će s vjera svesti na puku religioznost koja neće biti djelotvorna.“
OSTALI STIHOVI:
PnZ 4,4-6; Mt 22,34-40; PnZ 6,4; Zah 7,11-13; Jk 1,22; Mt 13,14-15; 2 Iv 6; Iv 14,15; Iv 14,21; Iv 14,23;
Ef 2,3; 1 Pt 1,13; Fil 4,8; Mk 12,31; Mt 25,41-46; Mk 12,33; Zah 7,12; 1 Iv 2,7-8;2 2 Iv 5,6
RAZGOVOR:
1. Kako se ljubav prema Gospodinu razlikuje od pukih osjećaja?
2. Na što ukazuje istinska ljubav prema Bogu?
3. Što znači ljubiti Boga svim svojim srcem?
4. Što znači ljubiti Boga svom svojom dušom?
5. Što znači ljubiti Boga svim svojim umom?
6. Što znači ljubiti Boga svom svojom snagom?
7. Što znači ljubiti druge kao same sebe?
PRIMJENA:
1. Shvati da ljubav prema Bogu nisu samo osjećaji, već poslušnost njegovoj Riječi.
2. Usmjeri svoju volju prema Bogu i pronalasku radosti u njemu.
3. Podredi Bogu svoje želje, snove i misli te provodi vrijeme s njim.
4. Traži Boga da obnovi žar u tvojem životu.
5. Osvrni se na druge ljude oko sebe i vidi kako im možeš iskazati Božju ljubav.
MOLITVA:
Traži Boga da u tebi obnovi žar i strast prema njemu, njegovom Kraljevstvu kako bi ga mogao ponovo
ljubiti svim srcem, dušom, umom i snagom. Traži ga da ti dadne ljubav za druge ljude, posebice one oko
tebe koje je ti je teško voljeti.
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