28. nedeľa v cezročnom období „B“
Mk 10, 17-27
Slovník: Večný život – žité priateľstvo
s Bohom, ktoré začína už tu na zemi a nekončí
smrťou. Naplno sa rozvinie vo večnosti.
Naše postoje k životu:
Lenivý človek používa slovo NECHCE SA MI.
Naša lenivosť nás vylučuje z Božej lásky,
z konania
Božích
vecí,
a robí
nás
spolupracovníkmi zla/Zla.
MUSÍM – na svete sú veci, ktoré niekedy neradi robíme, a predsa ich robiť
musíme. (to, čo ma nebaví; to, čo je namáhavé) Oberáme sa o skutočnú radosť
(z poznania, z nadobudnutia, z práce...) a vnútornú slobodu.
Telesný človek používa slovo CHCEM. – Chcem sa s tebou stretnúť. – Tým
komunikuje: Túžim po fyzickej prítomnosti, páčiš sa mi fyzicky, chcem ťa ...
Duševný človek používa slovo TÚŽIM. – Túžim sa s tebou stretnúť. – Hovorí nám:
Tvoja prítomnosť ma teší, máš veľa pekných duševných vlastností, preto túžim
byť s tebou. Si niekto, s kým sa dobre cítim, lebo máš pekné myšlienky, si
vytrvalý, máš vôľové schopnosti...
Duchovný človek – žije pravý život – život s Kristom; používa vo svojom slovníku
slovo: RÁD BY SOM. – Rád by som sa s tebou stretol. – Pre takéhoto človeka
bežné stretnutie je darom od Boha. Cíti sa obdarovaný, preto nemá nároky
na človeka. Samotné stretnutie je pre neho dar. Nič nie je sebecké ako je to
pri telesnom rozmere; nič nie je povrchné, citové, netúži len získať myšlienky ako
je to pri duševnom rozmere. Robiť veci s pridanou hodnotou.
Osemsmerovka s tajničkou: CHÝBA, DOBRÝ, KRIVO, KTOSI, KĽAKOL SI,
NASLEDUJ MA, NEBUDEŠ, NEMOŽNÉ, NESCUDZOLOŽÍŠ, NEZABIJEŠ, POKLAD,
POZNÁŠ, PREDAJ, PRÍĎ, ROBIŤ,
SPASENÝ, SVEDČIŤ, UCHO IHLY,
UČENÍCI, UČITEĽ, V NEBI, ČO MÁŠ,
ČUDOVALI, ĽAHŠIE, ĽUĎOM, ŤAVA,
ŽIVOT
Modlitba: Pane, ďakujem Ti
za všetkých tých ľudí v mojej
blízkosti, ktorí pracujú nie preto, že
musia, ale preto, že chcú a hlavne,
že radi pracujú. Sú mi vzorom. A mne
pomôž chcieť najmä vtedy, keď sa mi
nechce! Ďakujem Ti za radosť v srdci,
keď prekonám lenivosť. Amen.

