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Tretie pokušenie...
Pri prvom pokušení zaútočil diabol na telo, pri
druhom viac na dušu. Tretie je zamerané na
ducha. Útoky sú premyslené a odstupňované. Pri
prvom žiadal iba prst, pri druhom už ruku, pri
tomto mu ide o srdce, o celú bytosť. Chce ho mať
celého. A ide tu o útok nielen na človeka, ale na
samého Boha, s ktorým je tento „Nazaretčan“ tak
hlboko spojený. To tretie, čo ľudstvom tak mocne
hýbe, je panovačnosť, túžba po ovládaní, a to
pomocou hmoty.
Chceme jesť i užívať, chceme niečím byť,
niečo znamenať, v niečom nad iných vynikať, ale
chceme aj vládnuť. Ale či Ježišom hýbala taká
túžba, či by sme mohli aj jeho považovať za
človeka so sklonmi k hmotárstvu? Dychtil aj on po
moci a nadvláde? Mal aj on tú bránu, ktorou sa
diabol tak často, až by sa dalo povedať skoro
vždy, dostal do ľudských sŕdc a hláv? Nie,
môžeme povedať, Ježiš nebol hmotárom, veď
vieme, že nemal kam hlavu skloniť. A Bohu Otcovi
sa zaľúbilo, aby sa jeho Syn narodil v chudobnej
maštali. Líšky a vtáci boli bohatší. Ale aj v inom
vidíme jeho odpútanosť od hmoty. Nenosil
napríklad peňaženku. Starosť o hmotné veci zveril
jednému zo svojich učeníkov. Peniaze sú ohromný
pokušiteľ ľudstva. Ježiš nebol viazaný týmto
putom. Veď je aj nemožné slúžiť dvom pánom.
Na druhej strane si však musíme pripomenúť,
že Ježiš z Nazareta mal hlboký zmysel aj pre
hodnotu pozemských vecí. Satan neklopal preto
na nejestvujúce dvere. Tie tam boli. Ježiš bol
Božím Synom a Boží synovia sú povolaní vládnuť.
Už akokoľvek to berieme, ale proroci videli tvár
prisľúbeného Mesiáša nielen v obraze trpiaceho
Baránka, ale aj v obraze víťazného leva z Júdu.
Pri treťom pokúšaní satan nespochybňuje jeho
Božie Synovstvo. Naopak, vyhlásil ho za Božieho
Syna a práve preto mu pripisuje právo i povinnosť
vládnuť a kraľovať. Satan mu nepopieral túto
vládu, chcel ho len pri jej uplatňovaní zviesť na
nepravú cestu, chcel ho k nej dostať príliš lacno a
rýchlo. Nuž, ukázal mu všetky kráľovstvá. Lukáš
nám pripomína, že to malo byť v jednom okamihu.
Satan už nechce hovoriť, chce mu ukázať. To je
viac ako hovoriť. Tam pracujú nielen uši, ale aj oči
a satan veľmi dobre vie, že oči sú bránou túžob a
že človek im viac verí ako ušiam. Tento veľmi
vysoký vrch nie je ojedinelým zjavom v ľudských
dejinách. Mnohí veľkí ľudia boli tam znova a znova
vedení. Tu akoby sa naša duša dostávala do
vytrženia. Temná moc premieta ako vo filme pred
našimi očami kráľovstvá a slávu tohto sveta. Ale
nielen predstavuje, ale aj ponúka: „Toto všetko ti
dám.“ A nejedného tieto vidiny očarili.
Satan v tomto prípade dobre rátal, nerobil si
ilúzie, videl jasne. Ak sa mu podarí tohto si
nakloniť, má vec vyhratú. Je pravda, že diabol mal
veľkú moc, veď aj sám Pán Ježiš ho nazval
kniežaťom tohto sveta. A nemôžeme poprieť i to,
že z tejto moci prideľuje všetkým, čo sa s ním
spoja. Aj my môžeme mať z nej čosi, ak sa s ním
spolčíme. Ale potom nám beda... Satan teda
hovorí: „Toto všetko ti dám,“ ty budeš pánom

sveta. Pravda, rozumie sa, len vtedy – a tu sa
nepatrne k nemu nakloní, akoby ani nešlo o
nejakú vážnu vec, a pošepne mu - „ak sa mi
budeš klaňať.“ Cena, ktorú od teba žiadam nie je
„veľká.“ Urob aj mne len to, čo sa robí Bohu. Aj
predo mnou sa pokloň ako pred Ním. Nepatrná
vec, maličkosť. Ľudí vždy vábilo pohodlie, sláva a
moc, ktoré chceli a mohli dosiahnuť bez námahy,
bez zdĺhavého utrpenia. A toto všetko je
postavené na tom, že v celej záležitosti nie je dosť
transparentnosti,
jasnosti
a
priehľadnosti.
Nezbadáme napríklad toho, kto nám túto moc
ponúka. Je to Boh, alebo diabol? Isté je, že Boh
chce povýšiť svojho Syna a podrobiť mu všetky
kráľovstvá tohto sveta. Ale iným spôsobom, inak
ako diabol. Koľkokrát sa stalo v dejinách, že
panovníci a správcovia brali svoje povýšenie zo
satanových rúk. A to ešte v „mene Božom“. Takto
chcel neskoršie aj Ježišovi vtisnúť rukami chlebom
nasýteného davu na hlavu korunu.
Ale vráťme sa teraz k pokúšaniu diabla a
vidíme, že Pán na tejto výške nezakolísal. Ihneď
zbadal tú vedľajšiu vetu, ktorá je vlastne tou
najhlavnejšou vetou všetkého: „ak sa mi budeš
klaňať.“ Povedal mu rozhodne a nekompromisne:
„Nie, odíď satan! Lebo je napísané, že len Bohu,
svojmu Pánovi, sa budeš klaňať, a len jemu
jedinému budeš sväto slúžiť.“
Pánovi bolo jasné, že tu ide o poslednú, ale
ústrednú otázku: Kristus – alebo antikristus. Tento
útok je namierený proti samému Bohu. Preto: „Nie!
Klaňať sa môžem a chcem jedine Bohu.“ A čo
potom? Nuž, tam kde je takáto nekompromisná
vláda neba, tam musí vláda tohto sveta zmiznúť. A
vtedy ho satan opustil. „Poddajte sa Bohu, diablovi
sa vzoprite a on od vás utečie.“ Ale iba na čas...
Nechce sa vzdať. Ide preto tu, ale aj v našom
živote o celkový postoj, nie len o jednorázovú či
chvíľkovú záležitosť.
Náš Pán nám dal príklad. Ponúkalo sa mu
niečo veľké, výnimočné, všetko mal na dosah
ruky, všetko mohol mať, všetko mohol dosiahnuť,
keby šiel cestou ľahkého a rýchleho úspechu,
podobne ako nahováral aj zlý lotor na kríži:
„Pomôž sebe a pomôž aj nám. Zbav nás utrpenia.“
Pán sa však rozhodol pre tú druhú cestu, pre
dlhú a tvrdú cestu útrap, pre tú perspektívu svojej
vlastnej tváre, ktorú prorok Izaiáš opisuje ako
veľmi nepríjemnú na pohľad. Pán videl, že sa
stane kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Na
jeho zdanlivej malosti sa pohoršia aj tí najbližší.
Videl to rozprášené stádočko a videl aj to, ako
ťažko budú chápať otázku kríža aj jeho najbližší,
ako aj oni budú stále snívať o slávnom postavení
Izraela. Ale predsa sa len rozhodol, pre druhú
možnosť – pre kríž. Svoju cestu videl jasne
naznačenú v prorokoch a toto Božie slovo
určovalo jeho život – a jedine ono.
A v tomto smere aj my musíme hľadať
tajomstvo víťazstva. Jedno je isté. Ak bude aj v
našom živote rozhodovať Duchom Svätým
sprístupňované Božie slovo, iste vyhráme aj my
Mário Orbán
svoj životný boj

— R.

Pred tvárou Pána
budem kráčať
v krajine žijúcich.

1. Dôveroval som, aj keď som
povedal: *
„Som veľmi pokorený.“
2. V Pánových očiach má
veľkú cenu *
smrť jeho svätých.
— R.
3. Pane, som tvoj sluha, *
som tvoj sluha a syn tvojej
služobnice.
4. Ty si mi putá rozviazal: +
obetu chvály ti prinesiem *
a budem vzývať meno
Pánovo.
— R.
5. Splním svoje sľuby Pánovi
pred všetkým jeho ľudom
6. v nádvoriach domu Pánovho,
uprostred teba,
Jeruzalem.
— R.

Ž 116, 10 + 15.16-17.18-19

Stávať sa podobnými Kristovi

... aby duša nezostala na vedľajšej koľaji

Škola nás pripravuje na život v
dospelosti, keď sa raz budeme
musieť o seba postarať sami. Čím
lepších učiteľov máme, tým
lepšie
výsledky
môžeme
dosiahnuť v dospelom veku... Aj
o Ježišovi môžeme povedať, že
bol
pre
svojich
učeníkov
učiteľom, veď ho aj volali rabbi učiteľ. Z evanjelií vieme, že v
Ježišovej „škole“ boli asi len tri
roky, ktoré však zásadne ovplyvnili celý ich život.
Raz Ježiš svojim učeníkom jasne ukázal, kam až môžu
dôjsť, ak ho budú nasledovať. Zobral so sebou Petra,
Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch. Dal sa im
vidieť vo svojej božskosti, celý zahalený v žiariacom
bielom odeve. K nemu sa pridružili Mojžiš a Eliáš. V
starozákonných knihách je Mojžiš zosobnením nositeľa a
vykonávateľa Božieho zákona. On z vrchu Sinaj priniesol
ľuďom zákony Bohom vpísané do dvoch kamenných
tabúľ. Dodržiavaním Božích príkazov si totiž človek
zachováva svoju ľudskú tvár. Prorok Eliáš je zase
nositeľom páliaceho Božieho ohňa, ohňa lásky, ktorý sa
nikdy neuspokojí s prostrednosťou či polovičatosťou, ale
je ochotný ísť až do krajnosti. Preto pri Ježišovi stoja
Mojžiš z jednej a Eliáš z druhej strany. V Ježišovi sa
dokonale spojil zákon s láskou a láska so zákonom.
Neviditeľný Boh sa zjavil v oblaku Božej moci a slávy a
upozornil nielen Petra, Jakuba a Jána, ale i nás všetkých,
že nášho Učiteľa máme vo všetkom nasledovať a
počúvať, aby bol raz svadobný odev našej duše žiarivo
biely.
Učiť sa nasledovať Krista, s úprimnou snahou
napodobňovať jeho život je dôležité aj pre náš pozemský
život. Počas „študijných“ rokov v Kristovej škole sa
snahou o osvojovanie si Božích príkazov tak, že ich
napĺňame duchom bázne a lásky voči Bohu a blížnemu,
stávame čoraz podobnejší Ježišovi Kristovi. To je totiž
zmyslom nášho pozemského života - premeniť sa na
Krista, aby nakoniec platilo to pavlovské: „Už nežijem ja,
ale vo mne žije Kristus!“

V pôstnom období treba aspoň niektoré oblasti nášho
života nasmerovať na správnu trať. Avšak nájsť spôsob
nápravy, aby sme si hlbšie uvedomovali, že súčasťou tela
človeka, je i duša, nie je ľahké, no treba sa o to pokúsiť.
Keď sa človek dostane do kómy, zachraňuje ho rýchla
zdravotná pomoc, celý tím ľudí na čele s lekárom. Ak sa
podarí oživiť ho, všetci sa tešia. Ako však oživiť dušu? Je
to zdĺhavý, ťažký a nie vždy úspešný proces. Aj tu je
potrebná skupina ľudí, hoci postup je opačný, lebo prvým
iniciátorom by mal byť sám človek. Potom zasahujú
príbuzní, známi a na pomoc pozvú kňaza, ktorý v
človeku prebudí iskru viery a záujem starať sa o vlastnú
dušu.
Vo všedných dňoch i počas pôstu máme mnoho
povinností. Napriek tomu si nájdime čas na
sebahodnotenie, na premýšľanie o pomoci iným, na
pekné slovo pre tých, ktorí trpia, na rozhovor s tými,
ktorých väčšina odsudzuje a len nad nimi mávne rukou,
na pomoc chudobnejším, chorým, postihnutým
katastrofami atď.
Keď spojíme sily, pohneme vlak z vedľajšej koľaje na
správnu trať života. Ožije aj duša. Uvedomme si, že Pán
Boh sa obetoval za každého z nás a chce spasiť všetkých.
Pomôžme mu vlastným chcením, buďme misionármi
viery, nádeje a lásky.

Róbert Bezák

O neprítomných len dobre
O ľuďoch sme si zväčša zvykli hovoriť zle, ak pri tom nie
sú. Stačí, aby sa dotyčný objavil, a v tej chvíli zmĺknu všetky
zlé reči. Do tejto nedôstojnej, no pritom zbabelej hry, sa
dokonca zapájajú aj dobrí ľudia.
Neprítomný človek je vhodnou obeťou. Nemôže sa brániť.
Nemôže oponovať. Nemôže sa nám pozrieť do očí. To, čo
robíš, je ako rana od chrbta. Skrze tvoje slová sa neprítomný
človek stáva v očiach tvojich poslucháčov niekým celkom iným.
Namiesto dobrého je zlým. Namiesto priateľa je nepriateľom.
Tak sa nevinní stávajú odsúdenými. Tak sa rúcajú
manželstvá a trhajú rodiny. Tak zanikajú priateľstvá. Celé
ľudské spolužitie prenikne a nakazí jed.
O svojich blízkych sa vyjadruj tak, ako keby boli pri tebe.
Ten, čo sa o iných vyjadruje v dobrom a tieto názory aj šíri,
dokáže robiť zázraky.
Phil Bosmans
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Sväté omše v týždni po 2.Pôstnej nedeli (B)
10.III. utorok
18.00 + Teodor Jurčovič, manž. a synovia a nevesta
11.III. streda
18.00 + rodinu Šarmírovú
13.III. piatok
18.00 + Jozef Kaššák a rodičia
14.III. sobota
18.00 + Helena Ochabová (30 dní)
Upratovanie kostola č.d. 388 – 420
15.III. 3. Pôstna nedeľa (B)
8.00 + Jozef Valovič, manž.Mária a dcéry
9.15 + za farníkov
Liturgický kalendár
9.III. pondelok
10.III. utorok
11.III. streda
12.III. štvrtok
13.III. piatok
14.III. sobota

sv. Františka Rímska
sv.Makarius, biskup
sv.Konštantín, kráľ, sv Pionius, kňaz mučeník
sv.Teofan, mních
sv.Patrícia a Modesta, mučenice
sv.Matilda, sv.Lazár, biskup

Slovo na dnes

LVIII Ja hľadám Tvoju tvár, Pane...

Pokoj

Mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa:
„Kde je ten novonarodený židovský kráľ?“

vlastniť ho je večná túžba všetkých ľudí, bez rozdielu. Ako ho
mať stále v srdci dnes, keď žijeme v zhone, strese a neustále
pociťujeme nedostatok času?
Ján XXIII. dáva návod vo svojom

porov. Mt 2,1-2

... v tichu svojho vnútra, Pane, vo vedomí, že mám čas a
že sa rád stretám s tebou, vo vedomí, že ma vidíš, počuješ
i miluješ.

Dekalógu pokoja,
„ako na to“.
Vezmite a čítajte!
Nie je možné, aby Vás neoslovil!
A vy nájdete -

Pokoj.

Iba dnes
Vynasnažím sa prežiť deň bez toho, že by som chcel naraz
vyriešiť problém svojho života.

Iba dnes
Dám si veľmi záležať na svojom vystupovaní – na jemnosti
spôsobov. Nikoho nebudem kritizovať, ba ani len nezatúžim
druhých, opravovať či polepšovať... iba seba samého.

Iba dnes
Budem šťastný s vedomím, že som stvorený pre šťastie...
nielen na druhom svete, ale už na tomto.

Iba dnes
Prispôsobím sa okolnostiam. a nebudem chcieť, aby sa
okolnosti prispôsobovali mojim prianiam.

Iba dnes
Desať minút zo svojho času venujem dobrému čítaniu. Ako je
potrava nevyhnutná pre život tela, tak je dobré čítanie potrebné
pre život duše.

Iba dnes
Vykonám nejaký dobrý skutok a nikomu o tom nebudem
rozprávať.

Iba dnes
Urobím niečo, do čoho sa mi nechce. Keby som sa cítil byť
niečím dotknutý, urobím všetko pre to, aby to nikto nezbadal.

Dnes zaznieva ku mne posolstvo evanjelia o troch
kráľoch, ktorí ťa hľadajú.
Pane, sú to pre mňa zvláštni ľudia.
Prichádzajú z takej diaľky, s takou námahou, hľadajú tak
dôsledne, tak bytostne ako keď sa hľadá niečo, na čom
nám najviac záleží, čo rozhodne o celom našom živote,
našom šťastí i nešťastí, našom bytí i nebytí, kvôli čomu
hodno všetko predať, kvôli čomu hodno toľko
precestovať, namáhať sa, nevzdávať sa, obetovať sa.
Zaujalo ma, Pane, že týmto múdrym, vzdelaným ľuďom
nepadlo zaťažko byť pokornými.
Pokorne sa nechajú viesť znamením prírody, pokorne sa
vypytujú, len aby ťa našli.
A našli ťa, Pane, ba nechal si sa im nájsť, veď ty
vychádzaš v ústrety tým, čo ťa hľadajú s pokorným a
milujúcim srdcom. Našli ťa ako malé dieťa, a predsa
vedeli, že našli veľkého Boha. Našli ťa zabudnutého, a
predsa vedeli, že si najväčším bohatstvom.
Našli ťa ako neuznaného, a predsa sa ti klaňali ako
Kráľovi neba i zeme.
Našli ťa a radovali sa ako ľudia, ktorí po dlhej námahe
dosahujú cieľ, ako športovec, ktorý získava víťazstvo,
ako šťastná matka, ktorej sa narodí dieťa,
ako chorý, ktorý sa uzdraví,
ako hladný, ktorý sa nasýti,
ako smädný, ktorý sa napije,
ako slepý, ktorý zrazu vidí,
ako milujúci, ktorý je milovaný,
ako mŕtvy, ktorého vzkriesiš k životu.

Iba dnes
Urobím si presný program dňa. Možno sa ho nebudem
celkom držať, ale urobím si ho. A budem sa chrániť dvoch
ziel: unáhlenosti a nerozhodnosti.

Iba dnes
A keby okolnosti ukazovali presný opak, budem pevne veriť, že
dobrotivá Božia prozreteľnosť sa o mňa stará tak, ako keby
okrem mňa nebolo na svete nikoho.

Iba dnes
Nebudem sa báť. A najmä sa nebudem báť tešiť sa zo
všetkého, čo je krásne, a veriť v dobro.

Mám možnosť po celý deň robiť dobre. Mohlo by ma
znechutiť, keby som si myslel,
myslel, že dobro musím
presadzovať po celý život.
Johannes Haas „Dekalóg pokoja“
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Pane,
pri pohľade na nich ma trápi otázka: Je i vo mne takáto
túžba hľadať ťa?
Je niečo také v nás samých?
A ak sme, Pane, tí, čo hľadajú, nedá mi nepýtať sa, čo
hľadáme, o čo nám to ide?
Neraz sa mi, Pane, zdá, akoby dnešný človek nič
nehľadal, akoby znechutený po ničom netúžil, len
sklamane a neveriaco hľadí na seba, na druhých, dokonca
i na teba samého.
Pripadá mi to, Pane, akoby sme stratili živý zmysel
života, srdce života.
Vo svojej pýche neuznávame každú možnosť akejkoľvek
tvojej hviezdy, ktorá by nám čo len trochu zablysla
svetlom poznania, prebudila v nás túžbu hľadať,

premenil. 3Rúcho mu tak zbelelo, že by ho nijaký bielič na svete
nevedel tak vybieliť. 4A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a
rozprávali sa s Ježišom. 5Vtedy Peter povedal Ježišovi: Učiteľ,
dobre je nám tu! Postavme tri stany — jeden tebe, jeden
Mojžišovi a jeden Eliášovi. 6Ani nevedel, čo povedať, lebo sa
preľakli. 7Tu sa utvoril oblak, zatienil ich a z oblaku zaznel hlas:
Toto je môj milovaný Syn, Jeho počúvajte.8Keď sa spamätali
a rozhliadli okolo seba, nevideli už nikoho, len Ježiša. 9Keď
zostupovali z vrchu, prikázal im, aby nikomu nerozprávali, čo
videli, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. 10Oni zachovali
tento príkaz, len sa jeden druhého pýtali, čo to znamená vstať z
mŕtvych.

rozžiarila našu tvár i srdce radosťou.
Ako sa však môžeme radovať, ak nehľadáme?!
Ty však hovoríš: „Kto hľadá, nájde!“
Ako sa nám oči a srdce môžu otvoriť pravde života, ak
neklopeme na dvere poznania láskou, ak nemilujeme?
A ty predsa hovoríš: „Kto klope, tomu otvoria!“
Ba sám klopeš pri dverách nášho srdca, nášho života.
Ako môžeme dostať, ak neprosíme?
Ťažko je nám prosiť, lebo nám chýba pokorné srdce i
myseľ!
A ty predsa hovoríš: „Kto prosí, dostane.“
Pane, som tu pred tebou, taký, aký som, taký, akého ma
vidia druhí, no najviac si chcem uvedomovať, že som
taký, akého ma vidíš ty sám.
A to mi dáva odvahu nabrať nové sily, a to prebúdza vo
mne túžbu i potrebu hľadať ťa.
To mi dáva nádej i istotu, že ťa nájdem, ba že ty nájdeš
mňa, že sa mi staneš radosťou i plnosťou života, a preto:
Pane, ja neustále hľadám tvoju tvár...

Ďalšie čítania: Gn 22,1-2.9.10-13.15-18; Ž 116,10.15-19; Rim
8,31-34

ČÍTANIE:

Jozef Šuppa SJ „V dnešný večer Pane.. – meditácie

ZOZNAM Schindlerov zoznam. Spomínate si? ]e
to názov filmu, ktorý vykresľuje úsilie Oskara Schindlera
- človeka, ktorý v čase druhej svetovej vojny venoval
svoj čas a peniaze na záchranu mnohých Židov. Oskar
Schindler, podobne ako každý z nás, mal svoje chyby a
nedostatky. Veľmi sa ho však dotýkalo, že celé skupiny
ľudí sú vyhladené len pre ich náboženské presvedčenie
alebo odlišnosť rasy.
Schindler je dobre známy najmä svojím povestným
zoznamom, ktorý obsahuje mená asi 1100 Židov, ktorí
preňho pracovali v jeho továrni. Platil, prosil a podplácal,
len aby týchto ľudí zachránil pred deportáciou do
koncentračných táborov. Byť v Schindlerovom zozname
znamenalo život. Bola to príležitosť zachrániť sa pred
neľudským zaobchádzaním, krutosťou a smrťou v
koncentračnom tábore.
Keď som tento film pozerala, bola som naozaj
šťastná, že žijem v inej dobe a na inom mieste. Musela
som premýšľať o tom, či by som bola ochotná riskovať a
obetovať seba, svoj čas a svoje peniaze, aby som niekoho
zachránila pred prenasledovaním a riskovala tak veľa vlastný život.
Podobne ako Schindler, aj Kristus zaplatil za každého,
koho meno je zapísané na jeho zozname - v Knihe života.
Cena však bola oveľa vyššia - platil svojím vlastným
nevinným životom. Aké úžasné je, že jeho zoznam nie je
obmedzený len na 1100 mien. Zaplatil predsa za každého
človeka!
Skutočný život je tam, kde láska prináša obete.
obete
—————————————————————— Othmar Capellmann

Ježiš si vybral troch učeníkov, aby s ním prežili jednu
veľmi zvláštnu udalosť. Stalo sa to na vysokom vrchu
- Ježiš sa premenil priamo pred nimi. V tomto príbehu
nachádzame štyri veľmi zaujímavé momenty: očividnú zmenu v
Ježišovom výzore;
Mojžiša a Eliáša, ktorí sa zjavili spolu s Ježišom; oblak, ktorý na
nich zostúpil a hlas. Marek hovorí, že Ježiš a jeho šaty boli
žiarivo biele. Poznamenáva, že oblak zahalil skupinu a vrch.
Potom z neba zostúpil hlas, ktorý hovoril: „Toto je môj milovaný
Syn!" A pridal príkaz: „Jeho počúvajte!" Kresťanská tradícia
nám hovorí, že tým oblakom bol Duch Svätý. Hlas, ktorý hovoril
o „mojom Synovi", je Otec. Táto epizóda je zjavením
Trojjediného Boha: jediného Boha v troch osobách. Tu na vrchu
sa Ježiš zjavil ako skutočný Boží Syn. Peter vyjadril úžas, ktorý
s priateľmi pocítil v Božej prítomnosti. S podobnými pocitmi sa
stretávame aj v mnohých starozákonných príbehoch
opisujúcich stretnutia ľudí s Bohom (pozri Ex 3; Iz 6).

MEDITÁCIA:
Aký bol Ježišov cieľ, keď dovolil učeníkom zažiť túto
neuveriteľnú skúsenosť?
Prečo nám Marek o tom hovorí?
Čo učeníci urobili s Ježišovým príkazom, aby o tejto udalosti
nikomu nehovorili, pokým nevstane z mŕtvych?
Ako „ho môžeme počúvať“, podľa toho, ako to Boh povedal
učeníkom?

MODLITBA:
Dnešný responzóriový žalm je hymnom vďaky
vzdávania muža, ktorého Boh zachránil pred smrťou.
Spolu so žalmistom vzdávajme Bohu vďaky za to, že nás
zachránil pre večný život. Prosme Ducha Svätého, aby nás
zatienil. Aby nás premenil tak, že ľudia v našom okolí uvidia v
spôsobe nášho života niečo zvláštne. Prosme Boha, aby nám
pomohol viac svedčiť o Ježišovi pred druhými. Vzdávajme
vďaky, že máme úžasnú výsadu povedať: „Pred Hospodinom
budem chodiť v krajine živých" (Ž 116,9). Prosme o Božiu
pomoc, aby sa toto stalo našou každodennou realitou.

KONTEMPLÁCIA:
Dnešné čítanie sprevádzajú dva známe texty. V
prvom čítaní (Gn 22,1-18) Boh žiadal Abraháma, aby
obetoval svojho syna Izáka. Abrahám konal v úplnej dôvere a
poslušnosti. Boh zasiahol v poslednej chvíli, aby zachránil Izáka
a poskytol Abrahámovi na miesto neho inú obetu. Druhé čítanie
(Rim 8,31-34) nám pripomína veľkosť Božej lásky voči nám,
ktorá je taká veľká, že Boh kvôli nám neušetril ani svojho
vlastného Syna, Ježiša. Skrze Kristovu obetnú smrť môžu o nás
vyhlásiť: „Sú bez viny. „Toto je naozaj „dobrá správa“ ! Aký

spev vďaky vzdávania, môžeme spievať!

Lectio divina

Počúvajte ho
www.vistuckespektrum.sk

Mk 9, 2-10
2
O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a
vyviedol ich do ústrania na vysoký vrch. Tam sa pred nimi
4

Spoločenstvo pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice
vo Vištuku

