- ĽUBOMÍR STANČEK Zamyslenie na deň - 34. týždeň

Utorok 34. týždňa Lk 21,5-11
Predpoveď konca
Čo všetko si predstavím pod slovom “koniec“? Ako som prežil končiaci sa cirkevný
rok? Čo prežívam, keď myslím na svoj koniec života?
Ježiš vysvetľuje: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli.“ (Lk 21,8)
Hrozná predpoveď Ježiša o Jeruzalemskom chráme sa o štyridsať rokov splnila.
Jeruzalem sa zmenil na rumovisko. I chrám, ktorý podľa židov mal byť nezničiteľný.
Plány a zámery ktoré mám, ako i sny, nádeje, a očakávania treba budovať na Kristovi.
Koľko sklamaní, zrád, odchodov, krachov, chorôb je v jednom živote. Mnohé sa rúca ako
domček z karát. Kto žije s Bohom, kto buduje na Bohu, kto má cieľ u Boha pre toho
koniec nebude tragický.
Pod naše šťastie a trvalé budovanie sa sám Ježiš Kristus dáva ako uholný kameň, a
svoje evanjelium nám odporúča ako neochvejný základ.
Návrh na osvojenie si: Vždy chcieť budovať s Kristom a na Kristovi.

Streda 34. týždňa Lk 21,12-19
Výrečnosť
Čo všetko si viem predstavím pod slovom “výrečnosť“? Ako využívam dar slova tak
v reči hovorenej či písanej? Využívam svoju výrečnosť na správnom mieste?
Ježiš uisťuje: „Ja vám dám výrečnosť i múdrosť, ktorej vaši protivníci nebudú môcť
odolať ani protirečiť.“ (Lk 21,15)
Ježiš svojím učeníkom nesľubuje dlhý, pohodlný, bezproblémový život. Naopak.
Hovorí o ich prenasledovaní, väznení, výsluchoch, smrti. To všetko aby vydali svedectvo o
Kristovi. Vyzýva ich, aby si zaumienili robiť len to, čo im bude Duch Svätý vnukať.
Ježiš i dnes to isté žiada od svojich. Výrečnosť a múdrosť nielen sľubuje, ale keď
plníme čo On žiada, nielen splní prísľub, ale dá ešte viac, mieru natrasenú, natlačenú,
pretkajúcu.
Obeta kríža sa odohráva mlčky pred našimi očami, ale jej výrečnosť je schopná
presvedčiť najtvrdšie srdcia. Sú dostatočne výrečné Ježišove slová: „Ak vytrváte,
zachránite si život.“
Návrh na osvojenie si: Kedy a v čom mám skvalitniť svoju výrečnosť?
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Štvrtok 34. týždňa Lk 21,20-28
Koniec sveta
Čo viem o konci sveta? Ako sa najlepšie pripraviť na stretnutie s Ježišom svojím
Vykupiteľom ale i Sudcom? Je potrebné mať strach?
Ježiš tých, čo sú mu verný, uisťuje: „Keď sa toto začne diať, pozrite, pozdvihnite
hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)
Ježiš pripomína najprv koniec nášho osobného sveta, čo je postupný proces, starnutie.
Tento proces je potrebné prežiť dôstojne. Koniec sveta, akým je smrť, treba vidieť ako
niečo úplne prirodzené. Všetko čo žije, musí zomrieť. Súhlas so smrťou ide ruka v ruke so
súhlasom so životom.
Príprava na smrť pomáha lepšie využiť život. Slepo nepriľnúť k prirodzenému životu.
Kto viac žije život duchovný, vnútorne bohatý, tým ma menší strach pred smrťou. Čím je
peknejší život, tým menej sa za ním smúti (H. Elzenberg)
Odložme žiaľ za tým čo strácame. Myslíme viac na to, čo je teraz dôležité a najmä na
to čo Boh pripravil tím, ktorí ho milujú.
Návrh na osvojenie si: Koniec mesiaca november a koniec cirkevného roka využiť ako
memento.

Piatok 34. týždňa Lk 21,29-33
Sila Božieho slova
Aký mám prístup k Božiemu slovu? Pracujem s Božím slovom? V čom mám rezervu
vo vzťahu k Božiemu slovu?
Ježiš uisťuje: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová nepominú.“ (Lk 21,33)
Ježiš uprostred zhonu sveta a života poukazuje na skutočnú silu Božieho slova. Jedine
Božie slovo je nádejou, že predsa je niečo stále, stabilné, neporušiteľné, čoho sa možno
zachytiť obidvoma rukami a celým srdcom, aby sme sa naveky zachránili.
Nie sme a nebudeme liberáli a gnostici keď prijímame tieto Ježišove slová. Pretože
nestrácajú na čase, význame, sile. Šíriť pravdu o Božom slove je povinnosť a žiť Božie
slovo je výsada.
Každým Kristovým slovom náš život s Bohom rastie, upevňuje sa náš morálny život,
stávame sa viac a viac vernými Bohu, svedomitejšími k príkazom a upevňuje sa naša
nádej. Zachovajme pokoj keď vidíme, že Ježiš za pravdivosť svojich slov zomrel a
zmŕvychvstal.
Návrh na osvojenie si: Častý a dôsledný vzťah k Božiemu slovu.
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10. januára alebo Štvrtok po nedeli Zjavenia Pána Lk 4,14-22
V Ježišovej škole
Čo pre to znamená byť v Ježišovej škole? Prečo študovať u Ježiša a s Ježišom?
Chápem seminár ako školu?
Lukáš píše: „Ježiš učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.“ (Lk 4,14)
Ježiš plní vôľu Otca. Plní sa Písmo, ktoré sa na Ježiša vzťahuje: aby hlásal evanjelium
chudobným.
Budúci kňaz si uvedomuje, že raz preberie poslanie prorokov. Zodpovednosť za
splnenie poslania spočíva v plnení nášho žičlivého postoja a skutkov. Vedieť prečo som
v seminári, čo chcem, k čomu je potrebné štúdium, vzdelanie, vedomosti.
Dnešný svet potrebuje nielen svätých kňazov, ale aj vzdelaných. Diakonovi sv.
Štefanovi mnohí nemohli odporovať pre jeho múdrosť, pretože spolupracoval s Duchom
Svätým. Múdrosť nepriorizovať, ale v múdrosti objavovať tajomstvá Božej lásky, Stvoriteľa,
Vykupiteľa a Posvätiteľa.
Návrh na osvojenie si: Štúdiom pracovať na svojom kňazstve a svätosti.

12. januára alebo sobota po nedeli Zjavenia Pána Jn 3,22-30
Ježiš nech rastie v mojom povolaní
V čom badám svoj duchovný rast? V čom a prečo zanedbávať duchovné
napredovanie? Je správne počas skúšok duchovne nenapredovať?
Ján Krstiteľ hovorí: „Človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba.“
(Lk 4,14)

Ján v poslednom svedectve vyznáva o Ježišovi: On musí rásť.
Kristus má v nás rásť skrze náš duchovný pokrok, skrze naše morálne zdokonaľovanie
sa, skrze náš kresťanský a raz kňazský život. Náš život, správanie, uvažovanie, názory, skutky
svet spoznáva Krista. K tomu nás vyzýva a na to nás obdarúva sám Ježiš, darmi, milosťami,
charizmani, požehnaním.
ˇCím viac som Kristov, tým viac som svoj, pretože skrze pokrok v dokonalosti
obohacuje sa a zdokonaľuje moja osobnosť. Končiace vianočné obdobie pripomenulo
ľuˇdom, že Boh sa stal človekom, aby sa ľudia stali podobní Bohu. Nasledovanie Krista nie je
nakoniec ničím iných ako vrastaním človeka do človečenstva Boha.

Návrh na osvojenie si: Prehodnotiť vianočné obdobie.

