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“Będziesz miłował
Pana Boga swego
całym swoim
sercem, całą swoją
duszą i całym swoim
umysłem”

nakazana nam przez Niego,
jest odpowiedzią na Miłość.
Również my, podobnie jak Jezus,
możemy często rozmawiać
z Bogiem-Ojcem, przedstawiając
Mu wszystkie nasze potrzeby,
postanowienia, plany. Możemy Go
zapewniać o tym, że kochamy Go
tylko i wyłącznie dla Niego samego.
Również my chcemy
z niecierpliwością oczekiwać
chwil głębokiego zjednoczenia
z Nim w modlitwie, która jest
rozmową, komunią i mocną
więzią przyjaźni.

(Mt 22,37)

Pójście w głąb...
„Jakie jest największe
przykazanie w Prawie?”
Na to pytanie Jezus odpowiada
w sposób oryginalny, wiążąc
miłość do Boga z miłością
do bliźniego.
Jego uczniowie już nigdy
nie będą mogli rozdzielić
tych dwóch miłości,
bo nie da się – podobnie jak
w przypadku drzewa –
oddzielić korony od korzeni:
im bardziej kochają Boga, tym
bardziej umacniają miłość do
braci i sióstr; im więcej kochają
braci i siostry, tym bardziej
pogłębiają miłość do Boga.

Ty też tak uważasz?

Jak więc żyć tym
przykazaniem?
Bez wątpienia trzeba utrzymywać
synowską więź przyjaźni z Bogiem.
Przede wszystkim jednak trzeba
czynić to, czego On pragnie. Nasza
postawa wobec Boga, jeśli ma być
taka sama jak postawa Jezusa,
powinna być zawsze zwrócona ku
Ojcu, ma być postawą
posłuszeństwa dla wypełnienia Jego
dzieła. Tylko taką – nie inną.

“Wykonywać
dobrze, całkowicie,
czynność o którą
On nas prosi”.
Bądźmy więc wszyscy
w tym, czego wymaga
od nas chwila obecna.
Mówić, telefonować,
słuchać, pomagać,
uczyć się, modlić, jeść, spać,
żyć dostosowując się do
Jego woli – bez rozproszeń;
wykonywać czynności do
końca, w sposób doskonały:
całym sercem, duszą,
umysłem;
niech miłość będzie
jedynym bodźcem każdej
naszej czynności, abyśmy
mogli powiedzieć w każdej
chwili dnia: “Tak, mój Boże,
w tym momencie,
w tym działaniu kochałam
Ciebie całym sercem,
całą sobą”.

Tylko wtedy
będziemy
mogli
powiedzieć,
że miłujemy
Boga, że
odwdzięczamy
się za Jego
Miłość
względem nas.
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MIŁOŚĆ KTÓRA
ODPOWIADA
NA MIŁOŚĆ

My możemy kochać Boga,
ponieważ On pierwszy nas
umiłował: Zatem nasza miłość,

Tak jak to zdarzyło się...
Labib – Środkowy Wschód
Pewnego
razu
zobaczyłem
staruszkę:
była
niewidoma
i poruszała się z dużo trudnością.
Dla mnie był to Jezus, którego mam
kochać, dlatego podszedłem do niej,
wziąłem ją za rękę i odprowadziłem
do domu.

Innym razem, graliśmy w piłkę
i w mojej drużynie
pewien
chłopiec
był
zawodnikiem
rezerwowym i czekał, że ktoś
ustąpi mu swoje miejsce. Zaraz
pomyślałem, że jeśli ja byłbym
na jego miejscu, bardzo bym chciał
żeby ktoś pozwolił mi zagrać,
nie myśląc dwa razy podbiegłem
do niego i oddałem mu moją
koszulkę, aby mógł wejść na boisko.
Kiedy indziej , gdy razem z całą
rodziną byliśmy w domu mojego
dziadka, przy obiedzie usłyszałem,
że mój wujek jest chory. Po obiedzie
poprosiłem rodziców, aby pozwolili
mi pójść i odwiedzić go w szpitalu.
Żyjąc w ten sposób, wspomagany
i zachęcany przez innych, aby
kochać Boga ze wszystkich sił,
doświadczam
zawsze
bardzo
wielkiej radości!

