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I. Lectio:  

S vierou a pozorne čítaj svätý text, ako keby ho práve tebe diktoval Duch Svätý. 

Ježiš cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil. Ktosi sa ho spýtal: „Pane, 

je málo tých, čo budú spasení?” On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím 

vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy 

zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ,Pane, otvor nám!’ A on vám povie: ,Ja 

neviem, odkiaľ ste!’ Vtedy začnete hovoriť: ,Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.’ 

Ale on vám povie: ,Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!’ Tam 

bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom 

kráľovstve, a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú 

stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú 

poslednými.”  

Lk 13, 22 – 30 

II. Meditatio:  

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

Z celého kontextu evanjeliového učenia je jasné, že Pán Boh chce mať všetky svoje deti vo 

svojom kráľovstve. Môžeme konštatovať, že miesto v nebi je pre nás pripravené a cesta do 

Otcovho domu je vytýčená a dobre vyznačená. Stačí tak málo, len sa pohnúť a ísť po nej. Pán  

urobil všetko, čo je potrebné pre našu spásu. Teraz sme na ťahu my, je tu čas na našu snahu a 

námahu. Z dnešného evanjelia je zrejmé, že nestačia iba samotné vyhlásenia. Aj tie 

najvznešenejšie, vyjadrené tými najkrajšími a najmúdrejšími slovami. Samotné slová rozhodne 

nestačia. Tí, ktorí svoj kresťanský život zakladajú iba na vyhláseniach, a nie na skutkoch, tí, 

ktorí krásne hovoria o láske, ale v skutočnosti nemilujú nikoho, môžu sa na konci svojej 

pozemskej cesty ocitnúť pred zatvorenými dverami a počuť tak bolestné slová, vyznanie: 

„Neviem odkiaľ si.“ Je pravda, že Nebeský Otec chce mať pri sebe všetky svoje deti, ale všetky 

jeho deti chcú byť v Jeho dome? Ako je to so mnou: chcem byť naozaj v Jeho dome, alebo len 

predstieram, že chcem? Na druhej strane tí, ktorí si namýšľajú, že oni patria do prvých radov 

na hodovaní v Božom kráľovstve, môžu nielen skončiť na jeho konci, ale aj úplne byť z neho 

vyhodení. 

Uvedomujem si, že cesta k spáse vedie cez úzke dvere úsilia, námahy, každodennej vernosti 

požiadavkám evanjelia? Uvedomujem si, že kresťanstvo nie je nejaká krásna životná teória, ale 

je to konkrétny čin, každodenná prax, prebíjanie sa životom? Nestačí mať meno Ježiš napísané 

na transparente na púti, ale predovšetkým musí byť vpísané aj v našom srdci. Nestačí 

zorganizovať sympózium na tému: Ako pomáhať druhým na základe výziev evanjelia? Je 

potrebné začať im konkrétne a efektívne pomáhať. Nestačí počúvať učenie Pána Ježiša a potom 

žiť podľa vlastných pravidiel a princípov, úplne ignorujúc požiadavky evanjelia. Nestačí si 

prečítať knižky o modlitbe, treba sa dôverou a vytrvalo modliť. Nestačí nosiť krížik hoc aj na 

zlatej retiazke, ale ešte viac treba niesť kríže svojho každodenného kresťanského života. Nestačí 

byť kresťanom iba v nedeľu, musíme byť kresťanmi sedem dní v týždni, 24 hodín denne. 



Uvedomujem si, že do neba nepôjdu tí privilegovaní, ale tí, ktorí sú každý deň slovom 

a skutkom zamilovaní do Boha a do ľudí? 

Zamyslím sa nad tým, ako to vyzerá v mojom živote, aký je vo mne vzťah medzi teóriou 

a praxou kresťanského života. Budem sa modliť za mier vo svete, za tých, ktorí odpočívajú na 

prázdninách a dovolenkách, za farmárov, ktorí sa namáhajú pri zbere úrody.  

 

 

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: 

Chváľte Pána, všetky národy,  

oslavujte ho, všetci ľudia;  

lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám  

a pravda Pánova trvá naveky 
Ž 117, 1 – 2 

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: 

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.  
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