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Utorok 23. týždňa Lk 6,12-19
Som vyvolený?
Čo povaţujem za znak, znamenie, ţe si ma Pán Jeţiš vyvolil? Odkedy mám vedomie
svojho vyvolenia? Ako dnes reagujem na to, ţe si ma Jeţiš vyvolil?
„Ježiš zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi:“
(Lk 6,13)

Boh si volí aj dnes kaţdého osobne po mene, ako si volil Pán Jeţiš Dvanástich. Jeţiš si
volí koho chce. Vyvolenie je dar. Šťastný je ten, kto spozná a primerane odpovedá na
vyvolenie. Vyvolenie k stavu ešte neznamená, ţe nemusím bojovať sám so sebou, okolím i
Bohom.
Byť vyvolený je pocta a zároveň zodpovednosť a tak aj práca na sebe. Vyvolený musí
opustiť doterajší spôsob ţivota, ľudí i miesta, vzdať sa svojho egoizmu a ísť za tým, vţdy a
všade, ktorý si ho vyvolil.
Je potrebné si uvedomiť, ţe k vyvoleniu je pripojené poţehnanie Toho, ktorý si nás
vyvolil. Ţime s vedomím, ţe je s nami Ten, ktorý si nás vyvolil. Nech nás napĺňa vedomie, ţe
si nás vyvolil Jeţiš.
Návrh na osvojenie si: Poďakujem sa za dar vyvolenia.

Streda 23. týždňa Lk 6,20-26
Šťastný či nešťastný
Som vo svojom vnútri s tým kde som, prečo som tu šťastný alebo som nešťastný?
Prečo je tomu tak? V čom vidím príčiny?
„Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril:“ (Lk 6,20) blahoslavení chudobní,
hladujúci, plačúci, prenasledovaní, ale hovoril aj, beda vám čo ste teraz nasýtení, čo sa
smejete, ak vás všetci ľudia chvália.
Jeţišove slová moţno chápať v praktických kategóriách. Bohu sa páčia tí, ktorí sa
vedia uspokojiť s malom. Tieţ tí, ktorí sa vedia trpieť núdzu, neţ by mali byť nepoctiví.
Taktieţ tí, ktorí vedia plakať nad svojimi hriechmi. Blahoslavení sú i tí, ktorí sa neboja trpieť
pre vernosť k Bohu. Beda patrí tím o ktorých platí opak.
Skromnosť, poctivosť, triezvosť, vernosť sú znamením pre tých, ktorí ţijú v zhode
s vôľou Boţou. Vyţaduje si to silných a odváţnych ľudí. Je to znamenie ktoré Boh odmení.
Šťastie a nešťastie závisí od vedomého a slobodného rozhodnutia, aký postoj zaujmem
k Boţím a Cirkevným príkazom. Byť šťastným znamená byť aj šťastným človekom a
šťastným s Bohom. Stav vnútra sa nedá dlho ukrývať. Pretvarovať sa nemá ceny. Práca na
sebe prináša úţitok.
Návrh na osvojenie si: Pred čím nech ma Pán Boh zachráni. A na čom budem pracovať?
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Štvrtok 23. týždňa Lk 6,27-38
Nezištnosť
Aký mám vzťah k odmene či vďačnosti? Robím čo robím, robím to pre ľudskú
odmenu či za to, aby mi boli vďačný? Čo moja vďačnosť voči Pánu Bohu?
Jeţiš hovorí: „Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Lk
6,38)

Jeţiš predstavuje Boha, ktorý je dobrý aj k nevďačným a zlým. Jeţiš pripomína ţe my
sme synmi Najvyššieho, ktorý je Láska.
Právom od nás Boh ţiada aby sme boli nezištný. Konať druhým dobro nezištne je
znamením Boha v nás. Preto u nás nemá miesto chváliť sa. Rovnako si o sebe veľa
nemyslíme, keď chceme konať nezištne. Kto ráta s vďačnosťou od niekoho, uţ to nie je láska,
ale obyčajný obchod, snáď horší ako všetky iné. Pripomínajme si, ţe Boh nás nezištne
obohacuje svojimi darmi. Pripomínajme si, ţe čo my môţeme komusi dať, čo by sme sami
nedostali?
Počínajme si tak, ţe keď čokoľvek dobré niekomu dávame, preukazujeme, ţe to nie ja dávam,
ale skrze mňa to dáva Boh. Dávame len to Bohu ktorý je v našom blíţnom, čo sme sami od
Boha prijali. Nezištnosť z nás robí spolupracovníkmi Boţími, ktorých Boh za našu nezištnosť
odmení večným ţivotom.
Návrh na osvojenie si: V čom pokročím na ceste osvojiť si nezištnosť?

Piatok 23. týždňa Lk 6,39-42
Smietka a brvno
Čo si na svojom blíţnom skôr všimnem zlé či dobré? Čo si prajem, aby si na mne
všimli iní, zlé či dobré? Kedy som naposledy tejto váţnej veci v duchovnom ţivote venoval
pozornosť?
Jeţiš mi radí: „Vyhoď najprv brvno zo svojho oka, potom budeš lepšie vidieť a budeš
môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“ (Lk 6,42)
Určite smietka v oku spôsobuje slepotu, o čo viac je slepý ten, kto má v oku brvno a
ešte si to nechce si neuvedomuje. Kto má právo napomínať, viesť, či poučovať druhého? Kto
chce byť šľachetný, musí začať od seba. Prácu na sebe, zdokonaľovanie od seba nám
pripomína Jeţiš, ktorý má jediný právo nás napomínať, viesť a poučovať.
Naučme sa, ţe tak ako nám nik nevidí do nášho vnútra, tak ani my nevidíme do vnútra
svojich blíţnych. Chráňme sa súdiť, odsudzovať svojich blíţnych. Naučme sa chápať,
rozumieť a spravodlivo hodnotiť tak svoje, ale aj konanie blíţnych. Pracujme na sebe, aby
sme videli svoje chyby. Blíţnych milujme ale nesúhlasme s ich chybami.
Môţeme iných posilňovať len natoľko, nakoľko si uvedomujeme svoju vlastnú
slabosť. Natoľko tieţ môţeme účinne druhých poučovať, nakoľko sme si vedomý vlastných
chýb.
Návrh na osvojenie si: Ktorým brvnom začnem vo vlastnom oku?
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Sobota 23. týždňa Lk 6,43-49
Strom poznať po ovocí
Čo hovoria o mne moje slová, názory, postoje? O čom hovorí moje správanie, reakcie,
gestá? Nakoľko im venujem pozornosť?
Jeţiš hovorí: „Nie je dobrý ten strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý
rodí dobré ovocie.“ (Lk 6,43)
Jeţiš výrazne poukazuje na ovocie akými sú naše slová a reakcie. Vnútro človeka sa
prejavuje na vonok. Ovocie nemoţno na strome hľadať v deň jeho zasadenia. Kto je obdarený
rozumom a slobodnou vôľou a uvedomuje si ich, nesie plnú zodpovednosť za svoje slová,
gestá a skutky.
Kaţdý skutok hovorí o tom, čo je za človek. Najmä pri športe, rekreácii, uvolnení,
pretoţe človek môţe sa aj pretvarovať. Slová a gestá hovoria o ambíciách. Boh chce aby naša
reč a naše gestá boli “áno - áno“, “nie – nie“. Slová a gestá majú byť ľudské, ţičlivé, úprimné,
ktoré sú obohatením pre nás i pre druhých. Takéto slová a gestá neprichádzajú na počkanie.
Práca na sebe, všímanie a uvedomovanie si svojich slov a gest si vyţaduje mať na seba čas,
chcieť seba kvalitatívne zlepšovať, rásť ako človek a rásť vo svätosti. Do posledného úderu
srdca, posledného výdychu máme bdieť uţ vo svojom srdci nad svojim ovocím, slovami a
gestami.
Ovocie v podobe miernosti, ovládania sa, pochopenia, ţičlivosti, odpúšťania, prináša
nám i okoliu pokoj, spravodlivosť, nádej i lásku.
Návrh na osvojenie si: Prehodnotím seba podľa svojich slov a skutkov.

