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Utorok piateho pôstneho týždňa Jn 8,21-30
Nežiť v hriechu
Čo a ako rýchlo konám, keď sa ocitnem v hriechu? Čo mám osvedčené, aby som
nežil v hriechu? Ako napredujem žiť v stálej milosti posväcujúcej?
Ježišovi farizejom hovoril: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo
svojom hriechu“ (Jn 8,21) .
Trikrát Ježiš vystríha: „Zomriete vo svojom hriechu.“
Vo vzťahu k hriechu musíme mať dokonalé závery. Náš hriech i menší, ale i ten
musíme odstrániť a žiť vo väčšej opatrnosti. Ak sa chceme naučiť vernejšie žiť, naučme sa
často zastaviť pod krížom. Kríž je prostriedok nášho zmierenia s Bohom. To zmierenie
bude natoľko vážne, účinné a trvalé, nakoľko vážne bude naše predsavzatie polepšiť sa.
Postarajme sa, aby sa naše spovede nestali rutinou a neboli bezmyšlienkovité. Tak
nedosiahneme nápravu. Nestačí sa len podrobne spovedať, ale úprimne, rázne konať už pri
myšlienke na hriech. Žiť s Bohom predpokladá mať s ním častý kontakt. Žiť v prítomnosti
božej je naša výsada, ktorej s nechceme zriecť, v ktorej sa naopak chceme upevňovať
posväcovaním.
Návrh na osvojenie si: Vzbudím si odpor i k najmenšiemu hriechu.

Streda piateho pôstneho týždňa Jn 8,31-42
Byť učeníkom
Podľa čoho viem, že som učeníkom Krista? Čo od svojich učeníkov vyžaduje
Ježiš? Ako chcem dokázať Kristovi, že mám radosť z toho, že som jeho učeníkom?
Ježišovi Židom, ktorí mu uverili povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete
naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Jn 8,31) .
Židia sa chválili svojou slobodou a Ježiš im vysvetlí, kto je skutočne slobodný a kto
otrok. Platí zásada, že nikdy nebude otrokom slobodný, hoci aj vo väzení. Ak sa niekto
usiluje zmeniť vonkajšiu skutočnosť tým, že sa dostane z väzenia, aby bol slobodný, tak
v skutočnosti ostáva naďalej väzňom. Slobodu nenachádzame vo vonkajších podmienkach.
Slobodu nosíme v sebe.
Byť učeníkom, znamená žiť v pravde a slobode, žiť bez hriechu. Kto pácha hriech,
je otrokom. Najmä častým opakovaním hriechu, či dlhším zotrvaním v hriechu hrozí, že
učeníkom budem len navonok a nie vo nutrí a keď nedôjde k podstatnej zmene postoja
k hriechu, stav učeníka môže byť zavrhnutý, odmietnutý a i zobratý.
Naše predsavzatia učeníka nech nie sú všeobecné, hmlisté, to ich robí neúčinnými.
Učeník si uvedomuje, že Ježiš sa kvôli nášmu oslobodeniu z pút hriechu a náruživosti
nechal zajať a zviazať.
Návrh na osvojenie si: Počas dňa si pripomenúť, že som pozvaný byť učeníkom Ježiša.
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Štvrtok piateho pôstneho týždňa Jn 8,51-59
Božstvo Ježiša Krista
Poznám niektorý blud o božstve Ježiša Krista? Čo to pre mňa znamená, že Ježiš
Kristus je pravý Boh? Ako sa prejavuje božstvo Ježiša Krista v mojom živote?
Ježišovi Židom povedal: „Kto zachováva moje slovo, neuvidí smrť naveky... Prv
ako bol Abrahám, Ja Som“ (Jn 8,51.58) .
Ježiš dáva najavo, že je Bohom, hoci farizeji takúto možnosť a myšlienku
popierajú. Majú svoju víziu Boha. Boh sa prejavil v Ježišovi Kristovi že je jeden, pravý,
svätý, pravdivý, dokonalý, ale i blízky, že sa s ním možno stretnúť, rozprávať, dôverovať
mu. Hoci ho čas nemôže obsiahnuť, má čas i pre mňa, koľko len chcem. Ježiš sa stal
človekom a to človečenstvo je plné zriekania a bolo ukrižované.
Trpiaci a ukrižovaný Ježiš je pravý Boh, ktorý právom čaká aj odo mňa, že nielen
ho za svojho Pána a Boha uznám, nie iba to, že ho poznám, že o ňom viem, ale taktiež, že
svojím životom dokazujem svoj vzťah k jeho božstvu.
Vo sviatosti oltárnej kde je prítomný celý a celkom pod spôsobom chleba, chcem
svojmu Bohu vzdávať primeranú úctu.
Návrh na osvojenie si: Aspoň jednou stanicou krížovej cesty vzdám hold božstvu Krista.

Piatok piateho pôstneho týždňa Jn 10,31-42
Skutky a viera
Ktorými skutkami a ako často sa upevňujem vo viere? S akými vnútornými
pohnútkami konám skutky viery? Ako sa navonok cez skutky prejavuje moja viera?
Ježišovi povedal Židom keď ho chceli kameňovať: „Ukázal som vám veľa dobrých
skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete“ (Jn 10,31) ?
Ježiš skutkami dokázal svoje božstvo, spasiteľné poslanie a predsa nie všetci ich
prijali. Aby sme uverili, treba mať otvorené srdce pre pravdu a jej dôkazy.
Oči vidia len to, čo nie je Bohom. Človek ako mysliaca bytosť, má povinnosť
urobiť závery s toho čo vidí. A čo vidí, ho môže priviesť k poznaniu Boha. Prijať dôkazy
Ježiša spôsobuje často lenivosť myslenia a lenivosť srdca ľudí.
Aj príklad života budúceho kňaza, môže mať vplyv na vieru ľudí s ktorými sa
stretáva. Konajme a žime tak, aby si nami Boh poslúžil k obnove a rastu viery u ľudí.
Presvedčíme ľudí nie iba slovami, ale najmä svojimi skutkami. Čistý život budúceho kňaza
je silnejším dôkazom božstva Krista než keby robil zázraky.
Návrh na osvojenie si: Kiež by som aj ja mohol povedať: verte mojim skutkom, aby ste
poznali a vedeli, že Boh je v nás a my v Bohu.

