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I. Lectio:  

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

Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval, 

nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.” Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili 

k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!” Nad ním bol nápis: 

„Toto je židovský kráľ.” A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty 

Mesiáš?! Zachráň seba i nás!” Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si 

odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale 

on neurobil nič zlé.” Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho 

kráľovstva.” On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.”  

 Lk 23, 35 – 43 

II. Meditatio: 

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

Ľud tam stál a díval sa. Pohľady ľudí boli rôzne. Niektorí sa na to pozerali plní ľahostaj-

nosti, iní s Ním súcitili, ďalších až prenikala hrôza. Aký je môj pohľad na Ukrižovaného? Čo 

je možné vyčítať z mojich očí? Alebo je mi ľahostajný pohľad na Ukrižovaného, málokedy sa 

obrátim smerom k Nemu, alebo sa Naň vôbec nepozerám? 

Zachráň seba... Tie slová vojakov nabádajú Pána Ježiša, aby zostúpil z kríža a takto akoby 

v poslednej minúte („o päť minút dvanásť“) prerušil dielo záchrany človeka, aby si aj sebe 

doprial štipku egoizmu, aby myslel aj na seba. Ale Pán Ježiš nepodľahol tomuto pokušeniu. 

Ostal na kríži až dovtedy, kým Ho iní z neho nesňali, dielo spásy dotiahol do konca. On ne-

prišiel na svet nato, aby si zachránil svoju kožu, prišiel spasiť teba, mňa, nás všetkých. Pamä-

tám na to? Ďakujem Mu, že neposlúchol vojakov, lebo keby to bol urobil, stále by sme boli 

otrokmi hriechu, smrti a Zlého ducha? 

Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Lotor, ktorý sa obrátil, nielen-

že obránil Pána Ježiša pred svojím spoločníkom, ale prejavil aj túžbu dostať sa do Ježišovho 

kráľovstva. Pán Ježiš mu túto prosbu splnil. Uistil ho, že sa tam ešte dnes dostane. Je mojou 

túžbou dostať sa k Pánu Ježišovi a byť v Jeho kráľovstve? Je to túžba až kamsi do budúcna, 

aby som s Ním žil až potom po svojej smrti, alebo chcem s Ním žiť tu a teraz? Chcem byť 

s Ježišom – Kráľom neba i zeme a robím všetko preto, aby to tak aj bolo? Buď kraľovanie 

s Pánom Ježišom, alebo bezvládie, chaos, neporiadok, násilie, vojny... 

V dôvernej modlitbe zverím dobrému Bohu všetkých tých, ktorí majú v rukách akúkoľvek 

autoritu, aby v Kristovi Kráľovi nachádzali vzor služby pre druhých. Naďalej sa budem mod-

liť za mier na Ukrajine, vo svete a v srdciach ľudí, aj v mojom srdci. 

 

 



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: 

Zaradoval som sa, keď mi povedali:  

„Pôjdeme do domu Pánovho.“  

Naše nohy už stoja  

v tvojich bránach, Jeruzalem. 
Ž 122, 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: 

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. 
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