LECTIO DIVINA – 29. NEDEĽA CEZ ROK - C

MODLIŤ SA A NEOCHABOVAŤ

SLOVO NA DNES: Exodus 17,8-13; Žalm 120; 2. List Timotejovi
3,14-4,2; Lukáš 18,1-8
Pomôcky: Veľká ozdobná svieca, sviečky rôznych veľkostí,
niektoré zhasnuté a niektoré zapálené. Veta: Neustále sa modli a
neochabuj.
Vhodné piesne.
UVEDENIE:
Modlitba je častou témou u Lukáša, ktorý venuje viaceré pasáže
tomu, aby hovoril o dôležitosti modlitby. Chce nám ukázať, aké je
nevyhnutné mať takýto vzťah a láskavú komunikáciu s Otcom,
vytvárať mu priestor, aby ON mohol pôsobiť a tak sa prejavoval v
nás a cez nás, ukazujúc nám svoju lásku a milosrdenstvo.

Úvodná modlitba
Pane Ježišu,
zanechal si nám toto podobenstvo
o vdove a nespravodlivom sudcovi,
aby si nás povzbudil vo vytrvaní v modlitbe,
v dôverovaní, že Otec
nás počúva a záleží mu na nás,
že nás miluje a odpovedá nám.
A preto, Pane,
keď sme si uvedomili účinnosť modlitby,
prosíme Ťa, aby si v nás šíril svojho Ducha,
aby sa modlitba stala nevhnutnosťou
v našom živote,
aby sme Ťa hľadali srdcom,
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a aby sme sa neustále modlili a neochabovali.
Tak bude mať naša modlitba
odpoveď, v ktorú dúfame
a tak sa budeme čoraz viacej stotožňovať s Tebou,
konajúc podľa Tvojej vôle,
milujúc a slúžiac tak ako Ty.
Nech sa tak stane.
Povzbudenie:: Svätý Lukáš nám
dnes predstavuje podobenstvo o
zvrátenom sudcovi, ktorý nekonal
spravodlivosť voči úbohej vdove.
Svojím naliehaním a vytrvalosťou
táto žena nakoniec dosiahla to,
aby ju obránil. Hoci skorumpovaný sudca obránil tú vdovu len
preto, aby ho prestala obťažovať, Boh, ktorý je spravodlivý, vždy
vypočuje svojich vyvolených. Počúvajme:

LECTIO
Čo hovorí text?
Lk 18, 1 - 8

Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a
neochabovať:
“V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil.
Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou:
´Obráň ma pred mojim protivníkom.´
Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: ´Hoci sa Boha nebojím
a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby
napokon neprišla a neudrela ma po tvári.´
A Pán povedal: “Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh
neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a
bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde
Syn človeka vieru na zemi, keď príde?”
Otázky k prečítanému


Aké ponaučenie chce dať Ježiš svojim učeníkom s týmto
podobenstvom?
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Aký je postoj sudcu? A aký je postoj vdovy?
Ako uvažuje sudca? Kvôli čomu sa nakoniec rozhodne
obrániť tú úbohú vdovu?
Aký záver vyvodil Ježiš z tohto podobenstva?

MEDITATIO
Čo MI hovorí text?

Povzbudenie: Pán nás počúva a
vždy hľadá naše dobro. Už vieme,
že Pán nás chce povzbudiť v tom,
aby sme sa neustále modlili a
neochabovali. Pozrime sa, čo
nám hovorí Pán a ako to máme vykonať.








Vidíme, že Pán nás vyzýva k modlitbe, k vytrvalosti a k
dôvere v Neho. A ja, vo svojom dôvernom vzťahu od
srdca k srdcu s Pánom: Otváram mu svoj život? Podelím
sa s Ním o všetko, čo cítim, o všetko, čo prežívam a o
všetko, čo potrebujem, aby som ho mohol požiadať o
pomoc a múdrosť, ak chcem konať podľa Jeho vôle?
Je môj vzťah s Pánom zážitkový, kde sa modlím to, čo
prežívam a žijem to, v čo verím?
Vkladám do Jeho rúk všetko, čím som a všetko, čo
potrebujem?
Ak áno, aká je moja modlitba? Čo sa modlím, keď sa
modlím? Čo hovorím Pánovi?
Za akých okolností mám problém vytrvať v modlitbe a
neochabovať v nej?

ORATIO
Čo odpoviem Pánovi
povzbudený Jeho
Slovom?

Povzbudenie:
Po
tomto
podobenstve by sme sa mali
modliť s väčšou istotou a
presvedčením, pretože vieme, že
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Pán vyslyší všetko, o čo ho prosíme.
Po krátkej osobnej modlitbe sa podeľme o modlitbu s ostatnými.
Môžeme si prečítať Žalm 120

CONTEMPLATIO
K čomu ma nabáda
text?
Povzbudenie: Svätý Vincent
hovoril misionárom o modlitbe:
Boh, ak chce s niekym komunikovať, robí to nenásilne, veľmi
citlivým, jemným, sladkým a láskavým spôsobom. A preto ho
často a s veľkou dôverou žiadajme o tento dar modlitby. Boh sám
nehľadá nič lepšie a preto ho s celou dôverou o to žiadajme a
môžeme si byť istí, že nám tento dar udelí cez svoje
milosrdenstvo. On nikdy nepovie nie, ak sa modlíme s pokorou a
s dôverou. Ak nám ho neudelí hneď, dá nám túto milosť neskôr. A
preto je dôležité vytrvať a neochabovať. A ak nemáme teraz tento
dar Boží, dá nám ho pre svoje milosrdenstvo, ak vytrváme, možno
o tri či štyri mesiace, o jeden či dva roky. Nech sa deje, čo sa
deje, dôverujme v prozreteľnosť, očakávajme všetko z jeho
štedrosti, nechajme ho konať a nestrácajme nádej … Boh počúva
pozorne aj vtedy, keď mu nič nehovoríme, vidí do všetkých zákutí
nášho srdca a pozná aj ten najmenší z našich pocitov. (XI, 136)
Počas týždňa posilním svoju modlitbu a to hlavne v dôvere a vo
vytrvalosti.

Záverečná modlitba
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Pane Ježišu,
modlitba je Tvojím darom,
si to Ty, ktorý nám dávaš smäd po Tebe,
si to Ty, ktorý nás priťahuješ k Tebe,
si to Ty, ktorý nám otváraš naše srdcia,
aby sme Ťa spoznali
a okúsili Tvoju lásku a milosrdenstvo.
A teraz nám, Pane, hovoríš,
aby sme sa modlili a neochabovali,
aby sme sa modlili neustále,
aby sme sa modlili s vedomím,
že Otec nám dá všetko, čo potrebujeme,
pretože ON nás pozná a vie o našom živote.
A preto Ťa prosíme,
aby si otvoril naše srdcia,
aby si nám dal potrebu a túžbu po Tebe,
aby sme Ťa hľadali srdcom,
aby si tak Ty mohol prejaviť Tvoju lásku v nás,
pomáhajúc nám žiť tak, ako od nás žiadaš,
aby sme Ti dovolili usmerňovať náš život
a tak budeme môcť žiť s Tvojimi citmi
a budeme mať Tvoju pomoc a požehnanie
po všetky dni nášho života.
Nech sa splní Tvoja vôľa.
Zdroje: “Tú tienes palabras de vida, Ciclo “C”; kompletné diela
Dv.Vincenta de Paúl; www.lectionautas.com ; “Sigueme”, Ciclo C. Lectio
Divina CELAM
Predchádzajúce Lectio: www.cmperu.com.pe .
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