
Lectio Divina

Začněte časem tiché přípravy. Ztište se v Boží přítomnosti. Vyjádřete svou touhu slyšet, jak k
vám Bůh promlouvá. Nechejte odeznít svou zaneprázdněnost, dokud ve vaší duši nebude 
tichý pokoj. Třikrát si přečtěte (nebo poslechněte) vybranou pasáž Písma. Pokaždé položte 
jinou otázku. Tyto otázky vycházejí z vašeho srdce, nenuťte se do nich. Každé čtení 
následujte chvilkou ticha.

2. Petrova 1:1-11 (ČSP)

Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my 

spravedlností našeho Boha a Zachránce Ježíše Krista. 2Milost a pokoj kéž se vám rozhojní 

v poznání Boha a Ježíše Krista, našeho Pána. 3Jeho božská moc nám darovala všechno, 

čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a 

mocí. 4Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky 

božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. 5A právě proto 

vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním, 6poznání 

sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, 7zbožnost bratrskou 

náklonností, bratrskou náklonnost láskou. 8Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují-li se, 

způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. 9Kdo 

však tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraký; zapomněl, že byl očištěn od svých 

starých hříchů. 10Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat svoje povolání a vyvolení; 

neboť budete-li to činit, nikdy nepadnete. 11Tak vám bude bohatě poskytnut vstup do 

věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista.

První čtení: Jaké slovo či vyjádření vám Duch Svatý předkládá? Přemítejte o něm.



Druhé čtení: Vstupte do biblické pasáže. Co cítíte? Jaké konkrétní situace ve vašem životě se 
dnes dotýká? Napište modlitbu nebo se potichu modlete.

Třetí čtení: Co je Božím osobním pozváním, které vám Bůh z Písma dává? Můžete si napsat, 
co vám Bůh může říkat. Také můžete napsat modlitbu díků. Nebo tiše spočiňte v Bohu.


