I. stretnutie: Evanjeliová revízia života
JEŽIŠ KRISTUS - KRÍŽ A VEĽKONOČNÉ TAJOMSTVO
VIDIEŤ
Aké sú prejavy a dôsledky neposlušnosti v našom živote? Povedz Príklady.
Objavujú sa v našom živote nesprávne a pokrytecké úmysly? Povedz Príklady.
Sú situácie v našom živote, keď utrpenie očisťuje naše úmysly a odhaľuje
nezrelosť našich vlastných plánov?
POSÚDIŤ
Pšenica je ticho, keď ju zomieľajú, tak ako Pán, ktorého odsúdili.
Pšenica nenarieka, keď ju mlátia, tak ako Pán Ježiš, keď bol ukrižovaný. [...]
Pšenica mlčí, keď ju melú, zomiera a prichádza k životu v skrytosti.
Zdanlivo zomiera, no v skutočnosti žije a rýchlo narastá.
Zapúšťa korene do hĺbky zeme a je prepojená s byľou kyprej zeme [...]
Sladkosťou svojou nasycuje hladných, tým čo ju jedia, dáva silu.
Práve tak Pán dal svoje telo na stôl svätého oltára. (Cyryllonas, IV/V)
Tu neposlušnosti a vzbure človeka Syn Boží ukazuje poslušnosť až na smrť na
kríži. V Ježišovej poslušnosti zomiera každá ľudská neposlušnosť. Každé ľudské
NIE voči Bohu je naším hriechom. Keďže podstatou hriechu je neposlušnosť.
V ponížení Krista Služobníka sa topí každá ľudská pýcha a každé presvedčenie,
že človek to vie lepšie a že si zvolí lepšiu cestu. V Ježišovom ÁNO, ktoré bolo
povedané Otcovi je zničená ľudská túžba žiť život po svojom. Zomiera túžba žiť
nie podľa Božích, ale vlastných plánov.
(Ks. Roman Litwińczuk, Niepokalanów, 2003)
Evanjelium nám ukazuje, že dosiahnutie cieľa je spojené s odumieraním. Ortieľ
musí byť: odsúdený na kríž! Kríž je zobrazením najhlbších úmyslov. Človek sa
ukazuje taký, aký je. Prečo som takýto? A prečo to robím? Veď tu na kríži sa
spoznáva skutočná pravda. Nastáva kenóza, vyprázdnenie - rovnako ako v
Synovi človeka. Potrebujeme bolestné a ťažké skúsenosti, pretože bez nich si
neporadíme. Toto je Božia výchova. Na duchovnosť kríža sa môžeme pozerať
vo svetle dejín spásy a aj vo svetle každodenného života.
(ks.Maciej Krulak, Kroscienko n/D)
OTÁZKY:
Aké sú naše úmysly? Duchovné alebo ľudské? Čoho je viac?
Je v nás veľa sebaľútosti? Alebo veľa spolucítenia?
Prečítať: JN 12, 24-26.

KONAŤ
Čo konkrétne urobíš, ak budeš stáť pred dôležitými rozhodnutiami?
Modlitba na záver.
Pane prijmi ma dnes celého pre službu, aby som ťa čoraz lepšie nasledoval po
tvojich stopách. Z lásky k Tebe, pre spásu bratov, mojich blízkych a celého sveta
– prijímam dnes kríž služby, driny a utrpenia s vierou a nádejou, že cez toto
všetko Ti môžem poslúžiť. Dokonca aj v tom, čo je bez úspechu a sa nepodarilo,
môžem mať účasť na tvojom spásonosnom kríži a tvojom víťazstve.
(ks. W. Danielski)

