Žijeme takto…
Prekvapení
a šťastní.
HERMEZ – BLÍZKY VÝCHOD

Bola nedeľa. Len čo som
sa zobudil, prosil som
Ježiša, aby mi dal svetlo,
ako počas celého dňa
milovať.
Keď som si všimol,
že moji rodičia odišli na
sv. omšu a že nikto nie je
doma, napadlo mi
pozmývať a upratať dom.
Snažil som sa robiť každú
vec dôsledne, dokonca
som v obývačke dal na stôl
kvety!

Keď som v rýchlosti všetko skončil, zostalo mi ešte
trochu času, tak som začal pripravovať raňajky a pekne
som na stôl všetko poukladal. Keď sa rodičia vrátili,
boli prekvapení a šťastní z toho, ako všetko našli.
V tú nedeľu sme mali raňajky plné radosti ako nikdy
pred tým, rozprávali sme spolu o rôznych veciach a ja
som im mohol porozprávať veľa skúseností, ktoré som
počas celého týždňa zažil.
Ten malý skutok lásky spôsobil, že sme prežili krásny
deň!
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„Milovať budeš svojho
blížneho ako seba samého“

Aby sme mohli blížneho milovať
ako seba samého, mali by sme
dospieť k tomu, že milujeme tak,
ako ten druhý chce byť milovaný,
a nie, ako by sa to páčilo nám.

(Mk 12, 31)

Ježiš odpovedá na otázku jedného
zákonníka, znalca Písma, ktorý sa ho
opýtal, ktoré prikázanie je prvé zo
všetkých.

BUDEM SA SNAŽIŤ:
VŽIŤ SA
DO SITUÁCIE
TOHO DRUHÉHO

Ježiš nielenže nadviazal na
rozhodujúcu úlohu lásky, ale kladie
spolu ako jediné prikázanie lásku
k Bohu a lásku k blížnemu.
Láska k blížnemu je vyjadrením
lásky k Bohu.

Potešilo by nás, keby sa našiel
niekto, kto je ochotný venovať nám
svoj čas, aby nás vypočul, pomohol
nám s prípravou na skúšku, alebo
hral s nami v tom istom družstve,
či pomohol upratať byt? Možno aj
druhí potrebujú niečo podobné.
Musíme byť schopní to vycítiť, byť
voči nim pozorní, úprimne
počúvať, vžiť sa do ich situácie.

“Budem sa snažiť vžiť sa
do situácie toho, koho
mám pred sebou,
a podľa toho konať. ”

Nakoniec si môžeme pripomenúť,
že táto norma ľudského bytia je
základom známeho “zlatého
pravidla”, ktoré nájdeme vo
všetkých náboženstvách
a u veľkých učencov samotnej
sekulárnej kultúry. Ak by sme si
skutočne uvedomovali, že máme
milovať blížneho ako seba samého
až tak, že nebudeme robiť
druhému to, čo by sme nechceli,
aby sa robilo nám, a budeme robiť
druhému to, čo by sme chceli, aby
sa robilo nám, prestali by vojny,
zmizla by korupcia, univerzálne
bratstvo by nebolo viac utópiou
a civilizácia lásky by sa čoskoro
stala skutočnosťou.

“Podelím sa o skúsenosti
s žitím zlatého pravidla.”

