LECTIO DIVINA - 26. NEDEĽA CEZ ROK - CYKLUS C
BOL ISTÝ ŽOBRÁK, MENOM LAZÁR ...
SLOVO NA DNES: Kniha proroka Amosa 6, 1.4-7; Žalm 145; 1
List Timotejovi 6, 11-16; Lukáš 16,19-31
Pomôcky: Stôl s koláčmi, ovocím, mincami …;a dole pri ňom
jedna malá sviečka s kvetom.
Vhodné piesne.
UVEDENIE:
Čítania dnešnej nedele nás varujú pred bohatstvom, ktoré
zatvrdzuje srdce toho, ktorý si ho užíva a bráni mu zľutovať sa
nad potrebami tých, ktorí sú v jeho okolí. Nech Božie Slovo otvorí
oči nášmu srdcu, aby sme uvideli život tých, ktorí trpia a aby sa
naše dni stali prejavom láskavosti Boha voči nim.

Úvodná modlitba
Pane Ježišu,
nechávaš nám podobenstvo,
ktoré nám pripomína,
aké bude naše definitívne stretnutie s Tebou;
a tak nás vedieš k tomu, aby sme si uvedomili,
že každý zožne to, čo zasadil,
že to bude chvíľa odmeny alebo trestu.
A aby si nám pomohol žiť v láske s Tebou,
zanechal si nám Tvoje Slovo,
aby sme žili tak, ako chceš a očakávaš od nás
a takto dávali svedectvo o Tebe,
ukazujúc našu vieru v našom živote.
Pomôž nám, Pane, aby sme boli vnímaví k tým,
ktorých máme po našom boku
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a aby sme hľadali spôsob, ako dať svedectvo o tom, v čo veríme,
a aby sme milovali a slúžili tak ako Ty.
Nech sa tak stane.
LECTIO
Čo hovorí text?
Lk, 16, 19 - 31
Povzbudenie:
Boháč
je
anonymnou
osobou, zatiaľ čo žobrákovo meno je známe:
Lazár (“Boh pomohol”). Tento úryvok
poukazuje na fatálny koniec niekoho, kto žil
v blahobyte a nechápal biedu ostatných. Počúvajme:
V tom čase povedal Ježiš farizejom:
“Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo
deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák,
menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z
boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď
žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona.
Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách
pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone.
I zvolal: ´Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech
si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa
hrozne trápim v tomto plameni!´
No Abrahám povedal: ´Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré
za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa
trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže
nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ
prekročiť k nám.´
Tu povedal: ´Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám
totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na
toto miesto múk.´
Abrahám mu odpovedal: ´Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich
počúvajú.´
Ale on vravel: ´Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z
mŕtvych, budú robiť pokánie.´
Odpovedal mu: ´Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani
keby niekto z mŕtvych vstal.”
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Otázky k prečítanému
● Porovnaj situáciu žobráka a boháča pred a po smrti. Aká je
situácia týchto dvoch ľudí pred smrťou?
● Čo sa zmení na situácii žobráka a boháča po smrti?
● Čo oddeľuje žobráka a boháča pred smrťou? Čo ich oddeľuje
po smrti?
● Čo žiada boháč a čo mu na to odpovedá Abrahám, keď sa
spolu rozprávajú?
MEDITATIO
Čo MI hovorí text?
Povzbudenie: Aj v dnešných časoch kráča
staranie sa o vlastný blahobyt spolu s
nezáujmom o život ostatných. Pouvažujme
nad Božím Slovom a zaujmime postoj
premeny a obrátenia sa.
●
●
●
●
●

V akom zmysle môžem byť “veľmi bohatý človek”? Aké je
dnes moje bohatstvo?
Môžem sa v nejakom zmysle porovnať so “žobrákom
Lazárom”? V akom zmysle som dnes chudobný?
Som schopný vidieť, že sú žobráci “pri mojej bráne”?
Všimnem si chudobného pri “bráne” môjho života?
Urobím si zoznam “chudobných”, s ktorými prichádzam do
kontaktu v mojom každodennom živote. Ako sa správam k
“týmto chudobným”, ktorých mi Boh privádza do cesty?
Uvedomujem si, že s každým gestom dávania, služby a
starostlivosti o chudobných v tomto živote prispievam k plnosti
svojho večného života?
ORATIO
Čo odpoviem Pánovi povzbudený
Jeho Slovom?

Povzbudenie:
Sme
povolaní
k
obráteniu sa a preto žiadame Pána,
aby nám pomohol zmeniť naše postoje,
pretransformovať naše srdce, ktoré je niekedy zatvrdnuté, na
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srdce vnímavé k potrebám ostatných.
●

Po krátkej osobnej modlitbe, sa podeľme o našu modlitbu s
ostatnými. Môžeme si prečítať žalm 145.

CONTEMPLATIO
Čo ma nabáda urobiť text?
Povzbudenie: Svätý Vincent nám
hovorí: “Boh miluje chudobných a preto miluje tých, ktorí milujú
chudobných; pretože, keď niekto miluje veľmi jednu osobu, cíti
náklonnosť aj k jej priateľom a služobníkom. Nuž teda, toto malé
spoločenstvo Misie sa snaží s láskou venovať a slúžiť
chudobným, ktorí sú vyvolení Boha a preto máme dôvod veriť, že
skrze lásku k nim bude Boh milovať aj nás. A tak teda, bratia
moji, poďme a zapojme sa s novou láskou do služby k
chudobným a hľadajme tých najchudobnejších a najopustenejších
a uznajme pred Bohom, že oni sú našími pánmi a vlastníkmi a že
nie sme hodní poskytovať im naše malé služby. (XI, 273)
●

Praktizovať nejaký fyzický skutok milosrdenstva

Záverečná modlitba
Nech ma nezaslepí bohatstvo
Nech moje bytie nezávisí na tom, čo zdanlivo vidím
Nech sa neuzatváram pred Tvojou prítomnosťou
Nech nežijem chrbtom otočený k potrebám mojich bratov
Nech si zachovám postoj úžasu, ktorý vytvára vieru
Nech sa starám viac o svoje vnútorne bohatstvo ako o to
vonkajšie
Nech sa nebránim žiť tak, ako ten, ktorý vie, že je pútnikom
Nech nezabudnem každý deň hľadieť na nebo
Nech nezabudnem každý deň hľadieť očami na zem
NECH NIE SOM NENÁSYTNÝ, PANE
Ak som chladný, zahrej môjho ducha
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Ak žijem chrbtom otočený k Tvojmu Slovu, otoč ma správnym
smerom
Ak som závislý na tisíc pokladoch, daj, aby som objavil, že Ty si
ten najcennejší
NECH NIE SOM NENÁSYTNÝ, PANE
A keď príde deň odchodu,
nájdi ma pripraveného
A keď príde chvíľa zomierania,
daj, aby som žil v Tebe. Amen.
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