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Смисао 
хришћанског 
живота 

● Када су Христа питали шта треба да чине да би задобили живот вечни, 
Христос је указао на испуњење 2 највеће Божије заповести: 
о љубави према Богу и љубави према ближњима (свим људима):

         1. „Љуби Господа Бога својега - свим срцем својим и 
свом душом својом, свим умом својим и свом снагом својом.“

2. „Љуби [воли] ближњега свога [= сваког човека] као 
самога себе.“ (Мт 22:37,39; Мк 12:30-31)

● Другим речима: 
Смисао хришћанског живота је да се развијамо у Богу слична бића 
љубави



 

Поставља се питање:

Шта је љубав?



Темељне карактеристике
● Љубав је комплексан појам 

који је немогуће у потпуности обухватити и описати.

● У покушају да се назначе неке темељне карактеристике 
од којих би смо као хришћани кренули да разумевамо овај појам, издвојићемо:

1. Љубав је дар Божији - који човек само даље преноси и умножава

2. Слобода - предуслов постојања љубави

3. Заједница – без ње љубави нема, и са друге стране њу тек љубав истински 
изграђује

4. Спремност на добровољну (већу или мању) жртву ради ближњег 
је најбољи показатељ постојања љубави   
(=> размишљам о потребама другога и више него о својим сопственим)



Различите пројаве
● Љубав је невероватно сложена и свеприсутна сила

која се различито пројављује (испољава)

● Често се плашимо да користимо појам љубав, па га јако уско доживљавамо

● Неки примери различитих испољавања љубави:

- љубав према родитељима, сродницима, брачном другу
- пријатељство (= љубав према пријатељима)
- хуманост (= љубав према људима уопште)
- спремност да се помогне
- љубазност, доброта, брижност, жеља за разумевањем ближњих, …
- поверење 
- опраштање
- ... 



 
Господ нам у својој 2.највећој заповести говори:

„Љуби ближњега свога као самога себе.“ 

Да бисмо ово знали да испунимо 
– поставља се следеће питање:

Ко је наш ближњи?



Ближњи (ширина појма љубави)
● Ближњи је сваки човек!

● Када Господ каже да волимо ближњег свога 
– Он под тиме подразумева сваког човека без икакве разлике!

На кога год ме пут нанесе, 
ако је човек у невољи и ако сам у могућности да му помогнем 
– дужан сам да му помогнем!

● Наш ближњи је сваки човек без обзира на све могуће разлике међу нама:
- човек друге вере или атеиста, 
- друге нације, 
- друге боје коже, 
- другог пола, 
- другачијих политичких, животних или сл. уверења, 
- сексуалног опредељења, 
- навијања за други спортски клуб, …

/  На часу ме подсетите да вам испричам „Причу о јабукама“ :-)      



Љубав и егоизам
● Две темељне супротности су љубав и (болесни) егоизам

● Све врлине се обједињују у љубави, тј. љубав је круна свих врлина

● Корен свих грехова је у болесном егоизму

● Треба правити разлику између здраве љубави према себи,
тј. према лику Божијем у нама и даровима Божијим које нам је дао

и болесног егоизма где се само о себи мисли и ради себе запоставља или злоупотребљава ближњи

● 2 основна супротстављена пола – врховна врлина и темељни грех (рај и пакао) су:
1) љубав – када другога стављамо и испред себе и сопствених жеља
2) болесни егоизам – другога сам спреман да жртвујем ради себе и својих потреба

● И љубави и егоизма има у већој или мањој мери у свима нама, 
и читав наш живот је осцилирање између та 2 пола

● Наш задатак је да се кроз читав живот боримо да у нама буде што више љубави и што мање егоизма

● Што више љубави у нашем животу – и ми и наши ближњи смо радоснији!
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