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Kaj imajo zapovedi
skupnega z ljubeznijo?
MOLITEV
Moj Gospod in moj Bog!
Ustvaril si svet, v katerem sta prostor in hrana za
vse. Toda mi ropamo in se vojskujemo, jemljemo
si zrak za dihanje. Oddaljili smo se od ljubezni in
pozabili smo, kako deliti. Vrni nam ljubezen.
Amen.

KONTEMPLACIJA

Mr 12,30-31

Nekdo naj glasno prebere svetopisemski odlomek.
Kratka tišina.

Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše,
z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi
svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni
nobena druga zapoved.

Izmenjava: Kaj vas je posebej nagovorilo?

ŠTUDIJ

309

Kaj je ljubezen?

1. Izmenično glasno preberite stavek za stavkom
iz YOUCAT-a. Na koncu eden prebere celotno
besedilo.
2. Tri minute tišine.
3. Vsak glasno prebere besedo ali stavek, ki mu je
bil še posebej všeč – brez komentarja.
4. V naslednjem krogu na kratko pojasni, zakaj je
izbral določen stavek (npr. spomini, vprašanja
…).

Ljubezen je Božja moč, v kateri se lahko mi, ki smo sami
najprej ljubljeni od Boga, predamo, da bi se združili z njim
in bi brez zadržkov in prisrčno sprejemali druge zaradi Božje
volje, in sicer tako, kot sprejemamo same sebe. (1822–
1829, 1844)

RAZPRAVA

1. Kaj se spremeni, če nenadoma začutiš, da te ima nekdo
rad?

Razpravljajte tudi ob nekaterih vprašanjih na to
temo!
Knjiga zakladov: Vzemi si pet minut časa in napiši
to, česar nočeš več pozabiti.

Jezus postavlja ljubezen nad vse zakone, ne da bi ti zaradi
tega izgubili veljavo. Zato sv. Avguštin po pravici reče:
»Ljubi in delaj, kar hočeš.« A to ni tako preprosto, kot se
sliši. Ljubezen je namreč največja sila, ki oživlja in z Božjim
življenjem napolnjuje vse druge kreposti.

2. Od koga se lahko učimo, kaj je ljubezen?
3. Sveti Avguštin je zapisal stavek: »Ljubi – in delaj, kar
hočeš.« Kako to pravilno razumeti? Kako pa se ga
razume napačno?
4. Zakaj je greh, če človek sebe ne mara ali celo zanemarja?

IZZIV
Naši izzivi so le predlogi, ki jih lahko izpeljete kot
dodatek na vašem študijskem srečanju. Lahko jih
nadomestite tudi z zahtevnejšimi, ustreznejšimi,
bolj izvirnimi ali boljšimi. Podelite jih z nami na
info@youcat.si.
#YOUCATIzziv: Podelite svoje izkušnje na
Facebooku ali Instagramu.

Vzemi si uro časa, pojdi skozi svojo zgodbo … od časa, ko
si bil dojenček, pa do danes. Ničesar ne izpusti. Niti težkih
ran in padcev v zlo, faz odvisnosti itd. Meditiraj, da te Bog v
vsakem trenutku gleda z neskončno ljubeznijo.
Ali sprejmete ta izziv?
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