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V KRAJINE POCITOV (5)
Ahoj, kamaráti!
– Už sa v tej našej krajinke pocitov vyznáme trochu viac, čo poviete?
– Vieš čo, Dobromilka, skúmal som túto oblasť v ostatných dňoch na sebe priam vedecky a vyzerá to tak, že už si len tak nepopletiem lásku, láskavosť ani sympatiu, nehu
a azda ani empatiu.
– Svetlúšik, to znie naozaj odborne. Som
zvedavá, čo nové spoznáme zo sveta emócií dnes.
– Znova to bude o emócii, po ktorej všetci
túžime. Viete, ktorá by to mohla byť?

mená, že nám záleží na
jeho dobre, na jeho
spáse.
Dokonalú
lásku spoznávame u nášho nebeského Otca – sme jeho deti
a ľúbi nás ozaj bez podmienok. A z tejto nekonečnej lásky koná: „Boh tak miloval
svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí,
ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).
A Ježiš, poslušný Syn nebeského Otca, z lásky k Otcovi a k človeku túto obetu priniesol.
To si pripomíname práve v nadchádzajúcom
Pôstnom období.
Vidíš to, počuješ to? Ježiš prežíval okrem nekonečnej lásky k Otcovi a k človeku aj tieto
emócie:
– emóciu poslušnosti voči Otcovi;
– emóciu obetavosti, obety za nás.
Čo vieme viac o týchto emóciách?

POSLUŠNOSŤ
– Ježiš prijal Otcovu vôľu, jeho plán, ako spasiť
človeka. Prijal záväzok, ktorý Stvoriteľ dal
nešťastnému Adamovi a Eve v raji, keď spáchali
prvý hriech.

OBETA

LÁSKA AŽ NA KRÍŽ
„Láska k druhému nás poháňa hľadať to najlepšie pre jeho život“ – píše pápež František
vo svojom najnovšom liste (encyklike) Fratelli tutti – Všetci (sme si) bratia.
Naposledy sme si posvietili na to, že emóciu
naozajstnej lásky zažívame vtedy, keď prijímame druhého človeka takého, aký je. Pápež František dodáva, že niekoho ľúbiť zna-

– toto zažívaš vtedy, keď sa vzdávaš niečoho
v prospech druhých. Napríklad ak sa vzdáš
svojho času a obetuješ sa pre mladšieho súrodenca, keď ho strážiš.
Náš milovaný Pán Ježiš Kristus sa
vzdal svojho
života v prospech človeka – teda každého z nás, aby sme
my mali večný život
pri nebeskom Otcovi.
Prajeme ti požehnaný prvý pôstny týždeň.
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PREPLETANÉ
SRDIEČKA
Potrebuješ: kartón (alebo tvrdý papier), dierkovač, farebné stuhy (vlnu), nožnice. Vystrihni si väčšie srdce a po obvode predierkuj. Pomedzi dierky
preplietaj stuhu alebo vlnu do vzoru, ktorý sa ti
páči. Môže ti to pripomínať, že láska znamená preplietanie prijatia, hľadanie dobra pre milovaného
a niekedy aj prinášanie obety.

