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I. Lectio:  

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

Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho 

rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho 

Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, 

a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.  

Rim 8, 28-30 

II. Meditatio:  

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

Vieme, že Pán Boh je osobitne s tými, ktorí ho milujú a ktorých povolal podľa svojho 

rozhodnutia. Spolupracuje s nimi vo všetkom, aby im všetko slúžilo k dobru. A čo s tými, 

ktorí ho nemilujú? On chce spolupracovať so všetkými svojimi deťmi. Nikomu neodoprie 

svoju pomoc a podporu. Ale aj on je akoby bezradný, keď niekto v mene slobody nechce túto 

pomoc, odmieta ju a uzatvára sa pôsobeniu jeho milosti. Ak nám záleží na takých ľuďoch 

a chceme im pomôcť, potom im najskôr musíme pomôcť nájsť jeho lásku k nám, otvoriť sa 

jej pôsobeniu a nanovo sa pustiť do plodnej spolupráce, spoločne s Pánom Bohom na 

budovania dobra pre seba i pre iných. 

On tých, ktorých predpoznal, aj predurčil, aby sa stali podobní obrazu jeho Syna, aby on 

bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Boh nás pozná už od večnosti. Od večnosti nás aj 

miluje. Sme jeho veľkou rodinou, v ktorej prvé miesto patrí jeho prvorodenému Synovi 

Božiemu, Ježišovi Kristovi. Praje si, aby sme sa mu čo najviac podobali. Nebeský Otec chce 

v nás spoznávať bratov a sestry Pána Ježiša, svojho Syna. Mnohí ľudia si za svoj životný idol 

vyberajú nejakého umelca, herca, športovca, speváka,... Zabúdajú na to, že potrebujú 

Spasiteľa, zabúdajú na Pána Ježiša Krista. Naňho nemožno zabudnúť! 

Tých, ktorých predurčil, aj povolal a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. Ktorých 

ospravedlnil, tých aj oslávil. Našu podobnosť s Ježišom máme realizovať na ceste povolania, 

ktoré sme dostali od Boha. To nás on povolal. Keď vykročíme na cestu povolania a prežívame 

svoje povolanie, konáme to ako ľudia ospravedlnení, oslobodení z otroctva a kliatby hriechu, 

ako ľudia, ktorí sú ponorení do Božej milosti. Môžeme sa tešiť aj prvými známkami Božej 

slávy, ktorú v plnosti dostaneme v nebi. Kým sa definitívne na našej hlave objaví svätožiara, 

počas pozemského putovania treba zniesť aj trochu pichania z tŕňovej koruny. 

Pomodlím sa, aby sa stále vo mne prehlboval proces pripodobňovania sa Pánu Ježišovi. 

Aby som s odvahou vykročil na cestu povolania. Aby som naplno spolupracoval s Božou 

milosťou pre dobro vlastné, ale aj v záujme bratov a sestier, ako aj na Božiu slávu. 

 

 



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:  

Pane, ty si moje všetko; povedal som:  

Budem zachovávať tvoje slová.  

Lepší je pre mňa zákon tvojich úst  

ako tisícky v zlate a striebre.  

   Ž  119, 57. 72 

 

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: 

 Pane, tvoj zákon veľmi milujem. 
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