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I. Lectio:  

S vierou a pozorne čítaj posvätný text, akoby ho práve tebe diktoval Duch Svätý. 

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. 

Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia 

vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší 

ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, 

ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, 

ktorý je na nebesiach.”  

Mt 10, 28b – 33 

II. Meditatio:  

Snaž sa dôkladne pochopiť text. Pýtaj sa: „Čo mi tým chce Boh povedať?“  

Pán Ježiš počas celého svojho verejného účinkovania oslobodzoval svojich učeníkov zo 

stavu strachu a obáv a privádzal ich k bázni Božej, k láske k Bohu. Učil ich, že On je náš 

Otec. Chce od nás nielen to, aby sme sa báli toho, kto nás môže s dušou a telom zatratiť 

v pekle, ale aby sme aj milovali Toho, ktorý nás chce mať celých – s dušou aj s telom – 

v nebi, vo svojom dome.  

Čo dominuje v mojom vzťahu k Pánu Bohu: sú to neustále obavy a strach, alebo je tam 

stále viac lásky, dôvery, z ktorej potom pramení životná odvaha, dôslednosť v konaní, 

vernosť? Uvedomujem si, že síce On ma môže naozaj nechať zatratiť v pekle, ale to On 

nechce, On ma chce mať s telom i dušou v nebi. Ale nesmiem zabúdať, že keď žijem, chce 

ma mať s dušou i telom aj tu, na zemi.  

Pán Ježiš dokazuje svojim učeníkom, ale aj nám, akú hodnotu máme v Božích očiach. Je to 

nesmierna hodnota, ktorú nemožno len tak utratiť! Aj keby sme zblúdili, spáchali aj ten 

najohavnejší hriech, odišli od Pána Boha, táto hodnota nám stále zostáva. 

Kde častejšie chcem spoznávať svoju hodnotu: v Božích očiach, či v zrkadle? V Božom 

slove, alebo v slovách ľudských názorov? Verím tomu, že preňho som veľmi dôležitý, a to aj 

vtedy, keby na moja hlava celkom splešivela, keby na nej už neostal ani vlások? Akú hodnotu 

prikladám vzťahu s Pánom Bohom vo svojom bežnom živote? Zo dňa na deň ten vzťah 

rastie? Nie je na mieste obava, že Pán Boh v mojom živote stratí to miesto, ktoré mu patrí – to 

prvé? 

Pán Ježiš sa priznal ku nám, ba priam aj ku mne, keď prijal a uskutočnil vôľu svojho Otca 

a za mňa daroval svoj život. Počíta s tým, že aj ja to isté urobím: že sa budem priznávať vo 

svojom každodennom živote k Nemu, k Jeho evanjeliu. On je ochotný odpustiť mi všetky tie 

momenty, keď som ho pred svetom a ľuďmi zapieral či už slovom, alebo skutkom, keď som 

tvrdil, že Ho nepoznám. 

Už som na to prišiel, že niekedy môže byť ľahšie priznať sa k vine, ku klamstvu, 

k niečomu zlému, ako sa priznať k Pánu Ježišovi a k Jeho evanjeliu? Ako často slávnostne 



uisťujem tento svet, že toho Muža (Ježiša) nepoznám? No možno len tak trošku, len tak po 

šepky. Alebo zasa naopak, keď je to pre mňa výhodné, keď mi to prinesie zisk, keď 

potrebujem nejaký doklad z farskej kancelárie, tak sa k Nemu priznávam, hrám sa na 

veriaceho? Prijímam aj takú skutočnosť, že keď sa priznám ku Kristovi, môže to mať pre mňa 

nepríjemné následky, môže ma to vytlačiť z kolektívu, môže sa stať, že ma začnú 

prenasledovať,... Ale môže byť aj opak pravdou: môžem rýchlejšie kariérne rásť, porastiem na 

spoločenskom rebríčku, zlepšia sa podmienky môjho života? 

Poprosím Pána Ježiša, aby mi odpustil všetky prejavy zbabelosti a takých skutkov, ktorými 

som sa chcel podlízať svetu a ľuďom, čím som zaprel svoje priznanie sa k Nemu. Poprosím 

o dar sily, aby som mal odvahu vydávať svedectvo, aby som sa svojim životom pred ľuďmi aj 

svetom priznával k Nemu. Nech mi Pán osvieti rozum, aby som si bol vedomý svojej veľkosti 

v Božích očiach, že mám nepomerne väčšiu hodnotu, ako množstvo vrabcov, (ba aj veľrýb). 

Budem prosiť aj o odvrátenie pandémie. 

III. Oratio:  

Teraz ty rozprávaj Bohu... Otvor si srdce pred Bohom, aby si mu mohol hovoriť 

o pocitoch, ktoré v tebe vzbudzuje Božie slovo. Modli sa jednoducho a spontánne – 

slovami, ktoré sú plodom predošlých častí: „lectio“ a „meditatio“. Umožni Bohu, aby 

mohol vstúpiť do srdca a prihováraj sa mu vo vlastnom srdci. Započúvaj sa do pohnutí 

svojho srdca. Vyjadruj ich jasne pred Bohom: oslavuj ho, ďakuj mu, pros ho. 

Môže ti pri tom pomôcť i modlitba žalmu:  

Stravuje ma horlivosť za tvoj dom,  

padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú.  

Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe  

v tomto čase milosti.  

Ž 69, 10. 14 

IV. Contemplatio:  

Zotrvaj pred Bohom „celým sebou“. Modli sa prítomnosťou. Zotrvaj pri Bohu. 

Kontemplácia je časom vdychovania Ducha, nasýtenia sa Bohom, a to všetko bez slov. Je 

to hodina prijatia Slova. 

Opakuj v rôznych okamihoch dňa: 

...Pán je so mnou sťa mocný bojovník;  

preto tí, čo ma stíhajú, padnú a nič nezmôžu... 

(Jer 20,11) 
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