LECTIO DIVINA – 20 NEDEĽA CEZ ROK
OHEŇ SOM PRIŠIEL VRHNUŤ NA ZEM

SLOVO NA DNES: Jer. 38, 4-6.8-10; Ž 39; Hebr. 12, 1-4; Lk 12, 49-53.
Pomôcky: To nevyhnutné na prípravu malého ohňa v nádobe; malé sviečky
okolo Biblie.
Vhodná pieseň
ÚVEDENIE:
Ježiš si je vedomý, že jeho poslanie spôsobí rozdelenia a konflikty
medzi tými, ktorí sa približujú k ohnu jeho evanjelia. Dnešné
čítania nás pozývaju k vytrvalosti: môžme bežať a vyhrať závod, ak
udržíme oči uprené na Ježiša.

1. Úvodná modlitba
Pane Ježišu, Ty, ktorý si prišiel vrhnúť oheň na zem,
Boží oheň, oheň, ktorý očisťuje, mení.
Ty, ktorý si prišiel, aby si bol pokrstený krvou
dávajúc svoj život za nás.
Ty, ktorý si svojím posolstvom zjavil projekt
a vôľu Otca.
Pane, ty si nás učil nový spôsob života.
Pane, ty svojou náukou, svojím spôsobom
života, s tvojou doktrínou lásky a služby
rozdeľuješ ľudí, jedni ťa nasledujú a druhí
nie,
Pane, prišiel si, aby si nám dal možnosť žiť
boží život, byť naplno šťastnými, milovanými
a slúžiacimi ako Ty.
Pane zanechal si nás svoje učenie, aby sme ho uživotňovali
a nasledovali.
Daj nám svojho Ducha svätého, aby sme vždy vydávali svedectvo
o tebe, žili evanjelium, hoci to spôsobí odmietnutie, protivenstva
a rozdelenia kvôli tebe.
Daj nám Pane tvojho Ducha svätého, aby sme žili evanjelium.
Amen.
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Povzbudenie: Teraz v evanjeliu sa
nám ukazujú ťažkosti, rozdelenia
Čo dnes hovorí čítanie?
a strety, ktoré sa deju kvôli viere
Lk 12, 49--53
v Ježiša Krista. Nasledovať Ježiša si
vyžaduje
osobnú,
vedomú
a
zodpovednú voľbu. V tomto nasledovaní tkvie neustály boj
s hodnotami sveta, ktorý nás obklopuje. Počúvajme.

LECTIO

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem;
a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený
a ako mi je úzko, kým sa to nestane!
Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím
vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome
rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti
synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke,
svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“
Otázky k prečítanému
 Aký symbol predstavuje oheň?
 Aké sú dôsledky Ježišovej misie ohľadom svete?
 Aká bude najťažšia skúška, ktorou musí prejsť Ježiš?
 Aký “druh pokoja” je ten, ktorý Ježiš neprináša?
 Ako sa ma rozumieť to, že Ježiš prichádza spôsobiť
rozdelenie?
 Ako sa majú vysvetliť strety a nepriateľstva medzi otcami
a synmi a ostatnými članmi rodiny, ktoré nám Ježiš ukazuje
v dnešnom čítaní? 
Povzbudenie: Ak Ježiš bol konfliktný
človek, ak prví kresťania zakúšali vo
svojich životoch vo svojich rodinách
rozdelenie a konflikty, náš stav jeho
učeníkov nás stavia do rovnakej pozície.
Hľadajme spoločne aktuálnosť tohto
čítania:



MEDITATIO
Čo MNE hovorí
čítanie?

Cítim sa stravovaný Ježišovým ohňom?
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Od akých vecí sa mám nechať očisťovať Ježišovým ohňom:
závisť, žiarlivosť, zatrpknutosť...?
Nechám nech Ježišov oheň, oheň Ducha, spôsobuje, že moje
srdce „horí“ po túžbe pre misiu a evanjelizáciu?
Ježiš musí prejsť skúškou Umučenia a pripravuje sa na:
A ja, pripravujem sa duchovne na moment skúšky? Uprostred
mojich skúšok a ťažkosti nechávam sa viesť silou a príkladom
Ježiša skutočného Boha a skutočného človeka?
Aký tip pokoja vyhľadávam žiť: povrchný, ktorý mi ponuka
svet, alebo hlbší a zaväzujúci, ktorý mi navrhuje Pán?

ORATIO
Čo poviem Pánovi na
základe jeho Slova?


Povzbudenie: Postavme sa pred
Pána a prosme ho nech očistí naše
vnútro
a ho
zapáli
hodnotami
kráľovstva, aby sme sa stávali malými
polienkami, ktoré zapália svet.

Po chvíli určenej na osobnú modlitbu sa môžeme nahlas
podeliť o svoje modlitby. Obracajme sa pritom na Boha
chválou, vďakyvzdávaním alebo dôvernými prosbami. Žalm
39.

Povzbudenie: Sv. Vincent pociťoval
radosť, že treba evanjelizovať
chudobných, napriek ťažkostiam
a protivenstvám. Horlivosť je pre
neho radosť zo zdieľania sa.

CONTEMPLATIO
K čomu ma pozýva
text?

“Ak je láska k Bohu ohňom, horlivosť je jej plameňom, ak láska
k Bohu je slnkom, horlivosť sú jeho lúčmi“ (SVP XI, 773)
“Kto sa povie misionár, je to človek povolaný Bohom, aby
zachraňoval duše; pretože naším cieľom je pracovať pre ich
spásu, podľa príkladu nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je jediným
vykupiteľom, a ktorý úplne naplnil to, čo znamená toto meno
Ježiš, teda Spasiteľ. Zostúpil z neba na zem, aby konal túto
službu, a urobil z nej zmysel svojho života a svojej smrti. Kým žil
tu na zemi, venoval všetky svoje myšlienky spáse ľudí,
a pokračuje stále tými istými pohnútkami, lebo takýmto spôsobom
plní vôľu svojho Otca. Prišiel a prichádza každý deň kvôli tomu,
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a svojím príkladom nás učil všetkým potrebným čnostiam.
Odovzdajme sa mu teda, aby uskutočňoval tie isté schopnosti
v nás a cez nás.” (XI,762)
Predsavzatie: kultivovať v našich denných rozhodnutiach
odvahu, vytrvalosť, ktoré nás musia zmeniť na horlivých svedkov
viery v Ježiša.

Záverecná modlitba
Pane Ježišu,
Daj nám takú silnú a veľkú vieru,
nech vieme Tebe dôverovať a čakať ta,
veriť a vytrvať, keď ta vzývame,
beztoho, aby sme sa znechutili
v plnej a úplnej dôvere v Teba,
vediac, že Ty nás počuješ a vždy
si pri nás, ochotný vždy pomôcť nám.
Pomôž nám Pane dôverovať v Teba,
proti všetkej nádeji, nepadnúť, ale mat
našu istotu v Tebe.
Pane daj nám milosť byt presvedčení
a istí, že Ty nám pomáhaš a nám dávaš
všetko, to čo potrebujeme, lebo Ty robíš
všetko pre naše dobro a stále nás hľadáš,
aby si nám dal všetko, čo potrebujeme.
Amen.
Fuentes: “Tú tienes palabras de vida, Ciclo “C”; obras completas de San Vicente
de Paúl.; www.lectionautas.com ; “Sigueme”, Ciclo C. Lectio Divina CELAM
Lectio anteriores: www.cmperu.com.pe
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