Meditácia týždňa
Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina
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I. Lectio:
S vierou a pozorne čítaj svätý text, ako keby ho práve tebe diktoval Duch Svätý.
Pavol a Barnabáš sa vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie. Posilňovali srdcia učeníkov
a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé
súženia. A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a postili
a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfýlie. Hlásali
slovo v Perge, odišli do Atálie a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, kde ich zverili Božej milosti
za dielo, ktoré práve dokončili. Keď ta došli a zhromaždili cirkev, rozpovedali, aké veľké veci
s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery.
Sk 14, 21 – 27
II. Meditatio:
Snaž sa dôkladne pochopiť text. Pýtaj sa: „Čo mi tým chce Boh povedať?“
Museli to byť nezabudnuteľné večery (a možno aj rána alebo iné hodiny dňa), keď
zhromaždené cirkevné spoločenstvo v Antiochii v Sýrii počúvalo príbehy o misijných
aktivitách svojich dvoch poslov – misionárov Pavla a Barnabáša. V srdciach poslucháčov sa
určite zrodili pocity radosti, hrdosti a obdivu k tomu, čo Boh konal prostredníctvom Pavla
a Barnabáša. Radovali sa z toho, že toľko sŕdc sa otvorilo pre Božie slovo a prijalo dar viery.
Istým spôsobom k tomu prispeli aj oni sami, veď oni vyslali týchto misionárov
a pravdepodobne ich službu neustále podporovali modlitbou. Na týchto stretnutiach, ale aj
neskôr, sa spoločenstvo Cirkvi v Antiochii nezabúdalo vrúcne modliť za novoobrátených, aby
vytrvali vo viere, aby nikdy nezavreli dvere pred vierou a nezavreli svoje srdcia pred darom
Božej milosti.
Je aj moje srdce naplnené radosťou, keď počujem o misijnom poslaní Cirkvi
a o misionároch v našej dobe? Podporujem ich aktivity modlitbou a podľa možnosti aj
materiálne? Teším sa, že sa vďaka ich službe „kdesi tam“ v Afrike, Ázii, Južnej Amerike
a v iných častiach sveta sa Božiemu slovu otvárajú nové srdcia, mnohí sa stávajú veriacimi,
vstupujú do spoločenstva cirkvi? Trápim sa nad tým, že krajiny, ktoré boli už dávno
v minulosti evanjelizované, opúšťajú život evanjelia, vracajú sa k pohanstvu, k životu bez
Boha, dvere ich srdca, ktoré boli predtým otvorené, teraz sa snažia zavrieť, Ježiša, Jeho
evanjelium alebo aj tých, ktorí im Ho ohlasujú, vyhadzujú von? Snažím sa o to, aby bolo
Ježišovo evanjelium programom môjho každodenného života? Je moje srdce otvorené
Božiemu slovu? Modlím sa za novú evanjelizáciu Európy?
Vo vrúcnej a dôvernej modlitbe zverím Pánovi všetkých tých, ktorí sú dnes zodpovední za
misijné a evanjelizačné dielo Cirkvi, za všetkých misionárov a misionárky a za všetkých
veriacich, najmä tých „novoobrátených“. Naďalej budem prosiť o dar mieru pre celý svet, pre
Ukrajinu, pre všetky ľudské srdcia, o obrátenie hriešnikov, o dar večného života pre tých,
ktorí prišli o život v dôsledku vojen.

III. Oratio:
Teraz ty rozprávaj Bohu. Otvor si srdce pred Bohom, aby si mu mohol hovoriť
o pocitoch, ktoré v tebe vzbudzuje slovo. Modli sa jednoducho a spontánne – slovami,
ktoré sú plodom skoršej „lectio“ a „meditatio“. Umožni Bohu, aby mohol vstúpiť do
srdca a prihováraj sa mu vo vlastnom srdci. Započúvaj sa do pohnutí vlastného srdca.
Vyjadruj ich jasne pred Bohom: oslavuj ho, ďakuj mu, pros ho.
Môže ti pri tom pomôcť i modlitba žalmu:
Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a veľmi láskavý.
Dobrý je Pán ku každému
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.
Ž 145, 8 – 9
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:

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.
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