LJUBI BLIŽNJEGA SVOGA
Mario Dučić
8. ožujka 2015.

FOKUS: Kao što ne možemo ljubiti bližnje, ako prije ne ljubimo Boga, tako ne možemo reći da ljubimo
Boga, ako ne ljubimo svoje bližnje. Ljubav prema Bogu se očituje u ljubavi prema ljudima jer su oni
njegova stvorenja koja on ljubi. Po ljubavi će drugi prepoznati da smo njegovi učenici.
UVOD: Ova Isusova izjava je od velike važnosti jer znači da, kada volimo odnosno ljubimo naše bližnje,to
je dokaz naše ljubavi prema Bogu
ČITANJE:
“Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.” – Matej 22,39
OSTALI STIHOVI:
Izr 17,5; Jk 3,9; Mt 25,40; Iv 21,15; Mt 5,13-14; Mt 19,18-22; Mt 19,21; 1 Iv 3,16-18; Ef 4,16; Lk 10,25;
Lk 10,29; Lk 10,30-37; Lev 13,33-34; Gal 6,10; Ps 139,16; Lk 14,26; Lev 19,9-18; Iv 17,20-23; Iv 13,3435
RAZGOVOR:
1. Zašto je ova zapovijed od velike važnosti?
2. Kako ljubiti svoje bližnje kao same sebe?
3. Tko su naši bližnji?
4. Zašto bi trebali ljubiti bližnje kao sebe same?
5. Koji je preduvjet ove zapovijedi?
6. Kako mogu ljubiti sebe, a u isto vrijeme mrziti svoj život?
7. Kako bih trebao ljubiti svog bližnjega kao samoga sebe?
8. Kako nam ova zapovijed otkriva Krista?
PRIMJENA:
Na svakoga tko uđe u tvoj život gledaj kao na svog bližnjeg.
Traži Boga da ti da ljubavi za druge.
Iskazuj ljubav ne samo riječima, nego i djelima.
Ponašaj se prema drugima kao što bi htio da se oni ponašaju prema tebi.
Ljubi druge tako što ćeš susretati njihove potrebe.
MOLITVA:
Traži Boga da ti da ljubavi za tvoje bližnje, posebice za one koje je teško ljubiti, koji su te povrijedili ili se
ružno ponašaju prema tebi. Pokaj se za svaku ravnodušnost i sebičnost u odnosima prema drugima i moli
da se tvoje srce promijeni kako bi imao više suosjećanja i milosrđa prema ljudima oko sebe.

