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Utorok štvrtého pôstneho týždňa Jn 5,1-3.5-16
Potrebujem druhého človeka
Neskrýva sa vo mne skryté sebectvo samostatnosti? Viem poslúžiť nezištne a viem
nezištne ponúknutú pomoc prijať? Ako najčastejšie posluhujem svojim blížnym?
Ježišovi človek ktorý je chorý už tridsaťosem rokov a pri Ovčej bráne hovorí:
„Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A keď sa ta sám
dostanem, iný ma predíde“ (Jn 5,7) .
V slovách je cítiť ľútosť chorého.
Kto z nás už nepocítil potrebu druhého človeka, aspoň malú službu, útechy, súcitu
či rady atď. Vieme akým cenným darom je pomôcť niekomu. Človek, človeku nesmie byť
celkom cudzí. Každý človek má právo na druhého človeka.
Pamätajme, že čo patrí nám od druhých, to máme dať aj mi druhým. Nedajme sa
uspať len občasnou činnosťou voči druhým. Budúci kňaz sa pripravuje dať celý a celkom,
vždy, do dispozície druhým pre Krista. Nenahovárajme si, že pre občasný skutok sme
dobrý. Pestujme u seba potrebu obety. Vedomý si svojich talentov, zdravia, mladosti
primerane poslúžme tým, čo to od nás potrebujú a majú na to aj nárok. Koľko ľudí z okolia
nás potrebuje! Aj Ježiš v určitom zmysle potrebuje mňa človeka.
Návrh na osvojenie si: Pôstnu dobu prežiť aj v službe blížnym.

Streda štvrtého pôstneho týždňa Jn 5,17-30
Boh pracuje a pracujem aj ja
V akom štádiu sa prejavuje u mňa lenivosť? Aké mám osobné skúsenosti
s lenivosťou? Čo vyvoláva u mňa pojem pracovať?
Ježiš hovorí Židom: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem“ (Jn 5,17) .
Boh stále pracuje a akosi musí pracovať, ak svet, ktorý stvoril, má naďalej
existovať. Dielo stvorenia stále trvá. Boh pracuje celkom reálne i v našom živote. Aj dielo
vykúpenia Ježiša Krista stále sa koná. Koná sa na oltári, v našich dušiach, živote, koná sa
dielo jeho utrpenia a spásnej smrti.
Na svoje spáse pracovať musí každý človek. Práca sa ma konať vedome
a dobrovoľne. Nekonajme nič bezmyšlienkovite, mechanicky, automaticky. Pracujme vo
vedomý, že spolupracujeme s Bohom. Nech naša práca zodpovedá, maximálnemu úsiliu
rozumu a srdca. Ježišov kríž, nech je aj môj kríž.
Povinnosti, úlohy, úrad, postavenie, všetko konať s Ježišom, pre Ježiša a v Ježišovi.
Návrh na osvojenie si: Využiť pôstnu dobu na osvojenie si, že všetko robiť s Ježišom.
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Štvrtok štvrtého pôstneho týždňa Jn 5,31-47
Boh nech koná cez nás
Ako sa posväcujem svojou prácou? Dokážem aj malé skutky konať vo vedomý, že
pracujem s Ježišom? Posväcujem svojou prácou aj iných?
Ježiš vyčíta Židom: „Ja som prišiel v mene Otca, a neprijímate ma“ (Jn 5,43) .
Ježiš sa odvoláva na svedectvo, ktoré mu dáva Otec a na Bohom inšpirované spisy
Starého zákona. Každý človek v meno Boha má svoje poslanie reprezentovať Božie
myslenie, Boží plán, Božiu vôľu. Má to robiť svojimi dielami konanými z lásky k Bohu
a blížnym.
Boh chce účinkovať skrze nás. Podriaďujme sa Božej inšpirácii. Neotáľajme
s plnením povinnosti, lebo tak zanedbávame príležitosť konať dobro. Budúci kňaz sa už
dnes otvára voči všetkým ľudským záležitostiam.
Pri svätej omši dovoľme Ježišovi, aby nás zapálil pre svoje diela. Nech naša
činnosť nesie pečať lásky. Nie je podstatné, ako veľa robíme, ale koľko lásky vkladáme do
toho čo robíme.
Návrh na osvojenie si: Učiť sa dávať do dispozície Bohu. Nie ja, ale Boh nech koná.

Piatok štvrtého pôstneho týždňa Jn 7,1-2.10.25-30
Spoznávať Boha
V čom a ako spoznávam Boha vo svojom živote? Je moje poznanie primerané veku
a poslaniu? V čom je moja rezerva spoznávať Boha?
Ježiš vyčíta Jeruzalemčanom: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete“ (Jn 7,28) .
Katechizmus učí, že na svete sme na to, aby sme Pána Boha poznávali, a okrem
toho mu slúžili a raz prišli do neba. Ježiša poznáme, keď prijmeme jeho poslanie. Svoje
srdce i oči otvárajme pre jeho božstvo.
Ježiša spoznávame najmä v Cirkvi, skrze ňu v Božom stvorení a vo sviatostiach.
Čim viac si zamilujeme Boha, tým viac sa ho snažíme poznať a Bohu patriť. Láska k Bohu
od nás vyžaduje úplné sa darovanie a podriadenie jeho vôli.
Na otázku rodnej sestry: „Kde spoznal tak dokonale Krista?“, odpovedal sv. Tomáš
Aqvinsky: „Pod krížom.“ Učme sa stať pod krížom, i pri svätej omši, tak verne ako
skupina verných na Golgote a spoznáme Ježiša svojho Boha plnšie, jasnejšie v nás
prospech.
Návrh na osvojenie si: Nebyť spokojný s tým, ako dnes poznám Krista.
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Sobota štvrtého pôstneho týždňa Jn 7,40-53
Kristove slová
Ako a nakoľko počúvam Božie slová? Moja skriptúra a vôbec vzťah k Svätému
písmu o čom hovorí? Zdokonaľujem sa v citáciách zo Svätého písma?
Sluhovia farizejom o Ježišovi hovorili: „Nikdy tak človek nehovoril“ (Jn 7,46) .
Rabíni a zákonníci rozprávali teoreticky a diskusne a Ježiš hovoril záväzným
spôsobom, keď kládol jasné a ťažké požiadavky. Hovoril dôrazne v duchu, že to tak má
byť a nie inakšie a tak treba konať!
Ježiš nás vystríha tak vo veciach viery a mravou pred pohodlným relativizmom.
Viera a mravy to neznamená, že to môže byť tak aj tak. Ježiš nenúti k viere ani nasledovať
ho, ale kto sa už rozhodol uveriť mu a nasledovať ho, musí prijať jeho rozhodné
požiadavky, tak a tak musí byť a nie ako sa ti páči.
Ježiš definuje aj nám požiadavky. Zo Svätého Písma a Tradície ich učiteľský úrad
učí a nemôže pred nimi nás dišpenzovať. Ježiš svojím životom a smrťou potvrdil svoju
náuku.
Návrh na osvojenie si: Stať sa odborníkom na Božie slová. Už dnes v niečom konkrétnom
si to uvedomím.

