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I. Lectio:  

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

Milovaný, vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. 

Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá 

je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na 

usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý 

a pripravený na každé dobré dielo. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý 

bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod 

i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 

2 Tim 3, 14 – 4, 2 

II. Meditatio: 

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

Vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Túto výzvu dáva apoštol Pavol svojmu 

učeníkovi Timotejovi. Svätý Pavol povzbudzuje Timoteja, aby využil všetky doteraz 

nadobudnuté vedomosti, ktoré už získal a v ktorých stále pokračuje. Pripomína, že zdroj, 

z ktorého ich čerpá, je výborný. 

Aké sú moje náboženské vedomosti? Stále si ich prehlbujem, posilňujem, aktualizujem? 

Viem si vyberať tie správne zdroje a odmietam tie nesprávne? V živote mojej viery 

nachádzam oporu v pevných náboženských vedomostiach? 

Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, 

ktorá je v Kristovi Ježišovi. Apoštol Pavol zdôrazňuje, že Timotejovou silnou stránkou je 

znalosť Svätého písma, a to už od útleho detstva, teda takmer od začiatku jeho života. 

V Božom slove Timotej nájde vhodný materiál, ktorý mu pomôže nájsť „poučenie na spásu 

skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi.“ 

Ako poznám Sväté písmo? Moje informácie nekončia tým, že viem, že existuje Sväté 

písmo, dokonca doma mám aj výtlačok Biblie, ale otváram ju len zriedkakedy? Alebo naopak, 

snažím sa poznať Božie slovo, čítam ho, študujem, modlím sa nad ním? Uvedomujem si, že 

na poznanie Písma nikdy nie je neskoro, ale čím skôr, tým lepšie, užitočnejšie, krajšie? 

Dovoľujem tomuto Slovu, aby ma formovalo, posilňovalo, učilo? Je Božie slovo pre mňa 

nielen teóriou života, ale predovšetkým životnou praxou? 

Hlásaj slovo. Apoštol pripomína Timotejovi, že jeho hlavnou úlohou je kázanie evanjelia, 

vhod aj nevhod, a to aj vtedy, keď treba usvedčiť, karhať a napomínať, aj keď treba 

povzbudiť. 

Možno neučím, nekážem, ale v takom prípade počúvam toto učenie, otváram sa jeho 

pôsobeniu, beriem si ho ozaj k srdcu a snažím sa ho aj žiť? Ak to aj nekážem slovami, snažím 

sa o to svojimi skutkami, svojím svedectvom života? Čerpám inšpiráciu pre svoj každodenný 

život z evanjelia? 



Pomodlím sa (možno pri spoločnej modlitbe ruženca) za všetkých hlásateľov evanjelia, 

Božieho učenia. Budem rozmýšľať (ak to už nepraktizujem) o každodennom kontakte 

s Božím slovom (čítanie, modlitba, meditácia), o čítaní dobrej náboženskej literatúry. Budem 

naďalej prosiť za mier vo svete, na Ukrajine, v srdciach ľudí. 

 

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: 

Svoj zrak upieram na vrchy:  

príde mi odtiaľ pomoc?  

Pomoc mi príde od Pána,  

ktorý stvoril nebo i zem. 
Ž 121, 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: 

Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. 
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