DECEMBER – MODLITBA KTORÁ OSLOBODZUJE.
VIDIEŤ.
o Čo vykonať, aby ľudia boli slobodní od svojich zotročení?
o Ako ozaj pomôcť zotročeným ľudom?
POSUDIŤ.
Prečítaj: Rim 8,18-24.
18 A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na
nás má zjaviť. 19 Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. 20 Lebo stvorenie
bolo podrobené márnosti - nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu
nádej, 21 že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode
a sláve Božích detí. 22 Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných
bolestiach až doteraz. 23 A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo
svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. 24 Lebo v
nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo
vidí?
o Skrze čo sa zjavuje skutočná sloboda Božieho dieťaťa?
o Kedy je človek skutočne slobodný?
Bl. Ján Pavol II: ... prosím aby ste sa postavili proti všetkému, čo ničí ľudskú dôstojnosť a
ponižuje obyčaje zdravej spoločnosti, čo často ohrozuje jej existenciu a spoločné dobro...
Pápež František, Lumen Fidei 54: ... Viera nás učí vidieť, že v každom človeku je pre mňa
pripravené požehnanie; že svetlo Božej tváre ma osvecuje prostredníctvom bratovej tváre.
Koľko dobrodenia priniesol pohľad kresťanskej viery na ľudské mesto pre ich spoločný život!
Vďaka milosti sme pochopili jedinečnú dôstojnosť každej jednotlivej osoby...
... V srdci máme túžbu v plnosti byť slobodnými a podať ruku našim bratom, ktorí očakávajú
zjavenie sa slobody Božích deti. Prichádzame k tebe a oddávame sa Ti ...
o Ako sa stávam slobodným a ako pomáham druhým k slobode?
Benedikt XVI. katechéza na generálnej audiencii v Ríme, dňa 16.5.2012.: ... modlitba
veriaceho sa otvára dimenziám ľudstva a celého stvorenia, vo vedomí, že „stvorenie túžobne
očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8,19). To znamená, že modlitba, podporená
Duchom Krista, ktorý hovorí v našom vnútri, neostane uzavretá sama do seba, nebude
modlitbou „iba pre mňa“, ale otvorí sa, aby mala účasť na utrpení našich čias i na utrpení
druhých. Stane sa tak príhovorom za iných, a zároveň oslobodením od seba samého, prúdom
nádeje pre celé stvorenie, vyjadrením lásky, ktorú Boh vylial do našich sŕdc prostredníctvom
Ducha, ktorý nám bol daný (porov. Rim 5,5). Práve toto je znakom pravej modlitby, ktorá sa
nekončí vo mne samom, ale otvára sa voči druhým. Takto ma oslobodzuje a napomáha
vykúpeniu sveta...

o Čo mám najprv vykonať sám so sebou, aby som mohol pomôcť druhým?
KONAŤ.
o Dovolím si „stratiť čas“ na modlitbu za druhých. Prijmem modlitebné záväzky za
druhých.
o Pomodlím sa jedno ružencové tajomstvo na modlitebné úmysly, ktoré sú umiestnené
v modlitebníku na www.kruciata.sk.

