
2. ČASŤ



„VEDIEŤ, ŽE SI MILOVANÝ / MILOVANÁ“
NA CESTE K SKUTOČNÉMU DIALÓGU



JEŽIŠ A UČITEĽ ZÁKONA (Mk 12,28-34)



Nestačí iba „čítať, študovať a modliť 
sa“, aby sme poznali Boha, chápali 
Božie 
veci a aby nám ľudia verili.

Znalec Zákona spoznáva v Ježišovi 
charizmu a nemennú pravdu, ktorá 
presahuje schémy a pravidlá.

NEUSPOKOJIŤ SA, ALE 
CHCIEŤ POZNAŤ VIAC



Prikázania sú:
 živým plotom vedľa 

cesty za šťastím
 formou lásky
 odev dobra
 mapou k šťastnému 

životu.

Prikázania sú tréningom 
dobra a krásy 
a schopnosti prejaviť ich.

NEUSPOKOJIŤ SA, ALE 
CHCIEŤ POZNAŤ VIAC



Čo hovorí Ježiš znalcovi Zákona?

Najdôležitejšie je vnútorne 
prijať existenciu Boha a jeho vecí, 
čiže:
 milovať Boha podľa svojich 

najlepších schopností –
odhodlane, inteligentne a silne

 rozumne milovať seba
 milovať blížneho Božou láskou, 

ktorá už preteká z jeho srdca.

NEUSPOKOJIŤ SA, ALE 
CHCIEŤ POZNAŤ VIAC



Znalec Zákona sa veľmi potešil, lebo pochopil, že:
 všetko je v skutočnosti veľmi jednoduché,
 milovať je cennejšie ako obrady a pravidlá, 

ktoré práve k tomu vedú,
 láska je prameňom múdrosti,
 modlitba je prejavom tejto zamilovanosti,
 ak niet lásky, všetko sa stáva iba studenou 

a sterilnou morálkou.

Ježiš sa usmial a potešil...

NEUSPOKOJIŤ SA, 
ALE CHCIEŤ POZNAŤ VIAC



1.
DIALÓG MEDZI ĽUĎMI VYCHÁDZA 

ZO VZÁJOMNÉHO VZŤAHU

Slepý Bartimej je príkladom 
túžby správne vidieť a vytvárať vzťahy



2.
DIALÓG JE PLNÝ 

SPOLOČNÉHO A ÚCTIVÉHO PREMÝŠĽANIA

Znalec Zákona je príkladom túžby vedieť viac



Dialóg potrebuje:
 nie uzavreté a zmeravené myslenie, 

čo iba kritizuje a zahmlieva, 
uspáva a manipuluje, 

 ale myslenie otvorené a úctivé, 
Ježiš by povedal: plné lásky. 

Otvorené a úctivé myslenie je vľúdne 
a snaží sa hľadať styčné body a syntézu, 
čo nás všetkých posunie vpred.

Toto je tzv. synodálna cesta, spoločné kráčanie.



 netlačiť svoj názor, ale ponúkať ho
 pravdu objavovať spoločne

a postupne.

Na tejto ceste sa uprednostňuje 
tzv. „nie-rýchle myslenie“
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