LECTIO DIVINA
aneb
MODLIT SE BOŽÍ SLOVO

PODNĚTY K OSOBNÍ MODLITBĚ S PÍSMEM SVATÝM

Vztah mezi modlitbou a Písmem
V konstituci 2. vatikánského koncilu o Božím zjevení čteme (Dei verbum č. 21 - 25):
„V posvátných knihách totiž Otec, jenž je na nebesích, s láskou vychází vstříc svým dětem
a rozmlouvá s nimi. Slovo Boží má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a živostem,
a pro její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem duchovního života.
Proto o Písmu svatém nadmíru oprávněně platí slova ‚Slovo Boží je plné života a síly‘ (Žid
4,12), ‚má moc vzdělávat a zjednat dědictví (ve společenství) všech posvěcených‘ (Sk
20,32; srov. 1 Tes 2,13)… Ať věřící pamatují, že četba Písma svatého má být provázena
modlitbou, aby se stala rozhovorem mezi Bohem a člověkem. Neboť ‚jeho oslovujeme,
když se modlíme; jemu nasloucháme, když čteme božské výroky‘ (sv. Ambrož).“
Christopher Hayden ve své knize Modlit se s Písmem o tomto intimním vztahu mezi
modlitbou a četbou Bible říká: „Písmo vybízí k modlitbě, zároveň je však pravdou, že
modlitba je totálně závislá na Písmu. Modlitba je ve svém jádru odpovědí na Boží
iniciativu, ‚ano‘ na Boží pozvání. V Bibli se především v hloubce setkáváme s Boží
iniciativou a s Božím pozváním. Vše, co bylo řečeno o modlitbě, směřuje k závěru, že v
modlitbě jde spíše o naslouchání než o mluvení. Slova Písma nás především vyzývají,
abychom naslouchali tomu, co Bůh říká, a abychom to slyšeli.“
Avšak nejen Boží slovo volá po odpovědi v modlitbě, ale i naše modlitba potřebuje ke
svému rozvoji Boží slovo. Jak opět píše Hayden: „Modlitba a Písmo náleží k sobě: jsou
nebo by měly být neoddělitelné. Lze říci, že mezi nimi existuje vztah vzájemné závislosti.
Modlitba, má-li být autentickou, osobní odpovědí na slovo osobního Boha, potřebuje
Písmo. Písmo vyzývá k modlitbě stejně, jako jakékoli pozvání vyzývá k odpovědi. Studium
Bible bylo v Ježíšově době jedním z charakteristických znaků zbožného Žida…. Ježíš
žádal, aby takové studium bylo provázeno otevřeným, modlitbou naplněným postojem.
Lidská inteligence nás sama o sobě věcem Božím nenaučí. Musí být provázena dětskou
důvěrou. Toto je smysl Ježíšovy modlitby: ‚Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi
tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým‘ (Mt 11,25).“
Když Madeleine Delbrel hovoří o Božím slově, pronáší slova, která bychom měli
meditovat a žít: „Evangelium je knihou Božího života a bylo napsáno, aby se stalo knihou
našeho života. Nebylo napsáno jen proto, abychom je pochopili; kdo je čte, vychází na
cestu vstříc tajemství. Nebylo napsáno, abychom je četli, ale abychom je přijali do svého
nitra. Každé slovo v něm je Duch a život, a jen toužebně čeká, až mu otevřeme své srdce,
aby do něj vstoupilo. Slova lidských knih můžeme pochopit a hodnotit. Slova evangelia
jsou protrpěná: my si je nemůžeme přisvojit, naopak ona si přisvojují nás, aby nás
přetvořila a proměnila.“

Podněty k lectio divina
Pro prohlubování tohoto vzájemného pronikání modlitby a četby Božího slova v naší
každodenní praxi může být velmi inspirativní způsob četby Písma nazývaný latinsky lectio
divina (dosl. „božská četba“), který v církvi již od prvních staletí praktikovali především
mniši a který se poslední dobou stal běžnou praxí mnohých dnešních křesťanů a
společenství. Pro podrobnější seznámení se s tímto přístupem lze doporučit prameny
uvedené v tiráži tohoto sešitku, který si klade za cíl nabídnout stručnou základní orientaci.
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U lectio divina se většinou rozlišují čtyři základní roviny či vrstvy, které se především
zpočátku praktikují také jako čtyři postupné kroky při konkrétní modlitbě: „četba“ (lat.
lectio), „rozjímání“ (lat. meditatio), „modlitba“ (lat. oratio) a „spočinutí“ (lat.
contemplatio). Někdy se ještě jako další z vrstev uvádí „rozhovor“ (lat. collatio),
uplatňovaný při praktikování lectio divina ve společenství a zařazovaný v rámci četby či
rozjímání, či z celého procesu lectio divina vyplývající a na něj navazující „konání“ (lat.
actio či operatio), které je rozvinutím ovoce Božího slova do našeho všedního života.
Pravidelně praktikované lectio divina je na jedné straně výbornou školou modlitby. Po
mnoho století mnozí křesťané takto díky četbě Písma praktikovali umění volné vnitřní
modlitby, aniž znaly různé složité metody rozjímání. Na druhé straně je lectio divina také
tou nejlepší školou života. Křesťanský život se vždy nově rozvíjí právě tam, kde je Boží
slovo slyšeno, chápáno, prožíváno a činěno.
V následujících odstavcích se s jednotlivými rovinami lectio divina seznámíme
podrobněji. Zároveň zde budou nabídnuty některé praktické podněty, které nám mohou
pomoci při naší denní modlitbě s Písmem. Protože zde nejde o nějaké teoretické
pojednání, ale o podněty k osobní praxi (jak se říká, „nejdůležitější cestou, jak se naučit
modlit, je modlit se“), dovolili jsme si zde použít formu osobního oslovení čtenáře či
čtenářky těchto podnětů.
Při každodenním praktikování lectio divina, zvlášť pokud si na něj nemůžeme vyhradit
delší souvislý čas či pokud s ním začínáme, samozřejmě nejspíše nebudeme moci
rozvinout všechny zmíněné podněty. Každý z nás je však jiný, a proto si z následující
nabídky bude každý moci vybrat to, co právě jemu sedne a co právě jemu pomůže. Zkus
prostě vyzkoušet, co ti vyhovuje, a toho se pak dále přidržet.

1. ČTI připravený text připravenými ústy (LECTIO – četba – „ústa“)
Aby ses mohla při modlitbě sytit Božím slovem, je
vhodné se k četbě dobře připravit, otevřít se Duchu
Božímu a číst vlastní biblický úryvek. Zde je k tomu
několik podnětů.
Výběr úryvku: Úryvek, který chceš číst při svém
lectio divina, je dobré si vybrat a najít již předem,
aby ses pak nemusel zdržovat jeho hledáním. Tímto
úryvkem může být např. evangelium či čtení, které na
ten den připadá v liturgii (viz dvojlist „Liturgie“,
který je většinou k dispozici v kostelích a který
obsahuje nejen nedělní liturgické texty, ale také
úryvky na každý den v týdnu doplněné krátkými
úvody). Někdo se zas po celý týden zabývá např.
jedním čtením z nedělní liturgie, které si rozdělí na
více částí nebo které si čte znovu a znovu. Jiní zas preferují číst např. některé z evangelií
či apoštolských listů na pokračování.
Příprava četby: Je možné (a někdy i vhodné), abychom se ještě před vlastní dobou
vyhrazenou pro lectio divina si text letmo přečetli a seznámili s nějakým komentářem
k danému úryvku, který nám může pomoci s přijetím jeho poselství. K tomu dnes existuje
mnoho pomůcek, např. vysvětlující poznámky v některých vydáních Bible nebo křížové
odkazy, které tě v Bibli upozorní, ke kterým biblickým textům se čtený text vztahuje.
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Pokud při některém semináři jsou na každý den kromě hlavního textu doporučeny ještě
texty doplňkové (např. další biblické úryvky na dané téma nebo texty z katechismu či jiné
duchovní literatury apod.), je vhodné si tyto texty také projít také již při této vzdálenější
přípravě, abychom pak drahocenné chvíle vyhrazené pro lectio divina nestrávili neustálým
listováním v Bibli, zjišťováním, co která zkratka znamená či četbou spousty úryvků.
V každém případě při lectio divina nejde o nějaké systematické studium Písma (na to je
třeba si vyhradit čas jindy), ale o osobní modlitbu, která je sycena rozjímavou četbou.
Pokud ovšem máte k lectio divina vyhrazen delší čas (např. hodinu), je možné toto
„zápolení“ s původním smyslem textu nechat až na jeho druhý krok, meditatio.
Doba a místo: Pro vlastní lectio divina je pak zvol takovou denní dobu, kdy jsi
nejčerstvější (pro někoho to bude brzy ráno (ještě než naskočí do denního „rychlíku“), pro
jiného později večer (když se již vše uloží ke spánku či k televizi ), další si zas na půl
hodinky odskočí do kostela nebo na nějaké klidné místo v přírodě někdy během dne.
Většinou se vyplatí Je dobré si čas a místo určené pro lectio divina skutečně „ohradit“ a
zařídit, abychom nemohli být příliš vyrušováni. Někomu se osvědčilo si na hodinkách
nastavit budíka či časovač, který mu po skončení vyhrazené doby oznámí, že již musí
(může) končit, což jej během dané doby osvobodí od neustálého sledování času (to se také
hodí v případě, že člověk při lectio divina usne ). Podobně i místo k lectio divina
Úvodní modlitba: Než začneš číst Písmo, pros Ducha svatého, aby na tebe sestoupil,
aby „otevřel oči tvého srdce“, aby ti zjevil Boží tvář, ne v patření, ale ve světle víry. Pros
s jistotou vyslyšení, protože Bůh vždy dává Ducha svatého tomu, kdo jej vzývá s pokorou
a s učenlivou poddajností. Začni např. nějakým žalmem (v některých seminářích je na
každý týden doporučen tzv. „žalm týdne“) a pokud chceš, modli se např. takto:
K Duchu svatému: Duchu svatý, dej světlo mému rozumu a veď mě, posiluj mě, změň mě a
posvěť mě. Dej mi milost, abych se modlila jako Ježíš Kristus v jeho Duchu.
Nebo k Ježíši: Mluv, Pane, naslouchám. Ty máš slova věčného života. Dej, aby moje
modlitba vycházela z tvého slova, abych z tvého slova žil a tebe svým životem oslavoval.
Nebo k Otci: Nebeský Otče, ty v knihách Písma s láskou vycházíš vstříc svým dětem a
toužíš s nimi rozmlouvat. Sešli mi nyní svého Ducha, aby mé srdce bylo dobrou půdou pro
slovo tvého Syna, Ježíše Krista, vtělené do každého slova Písem, která budu číst.
Vlastní četba: Máš tedy nyní před sebou otevřenou Bibli. Není to obyčejná kniha, je
to kniha obsahující Boží slovo. Skrze ni chce Bůh dnes promluvit k tobě osobně. Máš také
otevřené své srdce. Ani toto srdce není obyčejné, je Duchem svatým uschopněné Boží
slovo přijmout a poskytnout mu úrodnou půdu. Pomalu, slovo za slovem a v uctivém
postoji naslouchající modlitby tedy čti předem vybraný úryvek z Písma. Někomu
vyhovuje číst nahlas, jinému zas potichu. Při použití textu z nějaké pomůcky k rozjímání
si také můžeš přečíst krátký text, který do slova na ten který den uvádí. Snaž se naslouchat
Božímu slovu celým svým srdcem, celým svým rozumem, celou svou bytostí. I když tě
text momentálně příliš neosloví, jeho prosté opakování jakoby „promývá“ tvoji mysl a tvé
srdce a toto slovo se stává bohatstvím, které ti pak v pravý čas může „zazářit“. Pokud tě již
při četbě něco zaujme nebo osloví, můžeš si to ve své Bibli podtrhnout či jinak označit.
Pokud něčemu nerozumíš, můžeš si u toho naopak udělat otazník, aby ses k tomu mohla
vrátit buď ve vlastním rozjímání, nebo někdy později při studiu Bible.
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2. HLEDEJ smysl textu svým rozumem (MEDITATIO – rozjímání – „rozum“)
V této druhé fázi či vrstvě lectio divina se nechej
inspirovat nejrůznějšími přístupy k rozjímání, které ti
mohou usnadnit práci s textem směřující k jeho
přivlastnění.
Přežvykovat slova: Nejtypičtějším přístupem
k rozjímání je při praktikování lectio divina to, čemu
mniši říkali „přežvykování“ (lat. ruminatio) Božího
slova. Je to způsob, který zapojuje rozum, ale
nechává jej postupně „klesnout“ do srdce, do centra
celé tvé bytosti. Nehledáme zde především nějaké
nové poznatky, ale spíše pátráme po „chuti“ Božího
slova. Proto „přežvykuj“ (tj. ve svém nitru si dokola
opakuj) některá z přečtených slov ve svém srdci
a vztahuj poselství textu na sebe, na svou situaci, aniž
by ses ztratil v psychologizování a v nekonečném
zpytování svědomí. Tak se text jakoby sám hlouběji vrývá do srdce.
Slyšet jediné Slovo: V každém slově při tomto „přežvykování“ můžeš hledat Krista
ukřižovaného a vzkříšeného, který je ohniskem každé stránky a celé Bible. Poselství
Zákona, proroků i apoštolů směřuje nakonec vždy k němu. Nech se uvést v úžas, nech se
přitáhnout tímto Slovem, vtěleným stejně tak do čteného textu, jako do tvého života. Dívej
se na tohoto Krista, rozjímej o Kristu v textu i v sobě a nehleď příliš na sebe: On je ten,
který tě proměňuje. Svatý Řehoř říká, že v rozjímání takto můžeme „odhalit Boží srdce“.
Uchovávat v srdci: Nemusí se to stát při každém rozjímání, avšak dáme-li si práci a
budeme čtená slova věrně uchovávat ve svém srdci jako Maria i po několik dní (srov. Lk
2,19; 1,29), v příhodný čas se najednou stane, že nás Bůh skrze vnější čtené slovo také
vnitřně osloví. Pak se „vnější slovo“ stává „vnitřním slovem“. Jak se takovéto vnitřní
slovo rozpozná? Existují „lehké“ myšlenky, které přicházejí a odcházejí. Existují však i
myšlenky, které mají jakousi zvláštní váhu (závažnost) a usazují se pevněji v srdci. Je to
Duch Boží, který činí slovo závažným: skrze vnitřní světlo víry, dar rozumu, poznání,
moudrosti. A nezapomeň: smysl slov ti nepřináší jen samotná četba a rozjímání, ale také
zkušenosti, které jsi získal během celého života.
Prodlévat u textu: Jestliže v nás takto vnitřně vzejde nějaké slovo, zasel Bůh do
našeho srdce živé semínko, které touží růst a zrát. Takováto vnuknutí se pak stávají
„stravou“ pro následnou modlitbu (oratio) a přirozeně uvádějí do klidného spočinutí
(contemplatio), ale je možné u nich chvilku prodlévat již nyní (jak jsme si řekli, ony
„fáze“ lectio divina jsou spíše „vrstvami“, které se vzájemně prolínají). Taková místa si
také ve své Bibli můžeš označit např. šipkou a později se k nim tak můžeš lépe vracet
(případně o nich vést rozhovor na biblické či modlitební skupince).
Vztáhnout na sebe: Někomu místo „přežvykování“ více vyhovuje prosté přemýšlení o
tom, co z textu vyplývá pro dnešní dobu a pro něj osobně (tj. co a jak by asi autor textu
napsal tobě osobně, do tvé vlastní situace, kdyby ti chtěl sdělit totéž, co chtěl sdělit svým
tehdejším čtenářům). Nebo ti pomůže zapojit spíše fantazii a představit si, že jsi součástí
děje, který se v rozjímaném textu odehrává, můžeš se vnitřně ztotožnit s některou z postav
textu (např. s učedníky, s Lazarem, s farizei nebo se samotným Ježíšem) a vnímat
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podobnosti se svojí životní situací, jak se k tobě vztahují ostatní či příběh ve svém celku a
co pro tebe toto slovo znamená.
Číst podruhé: Nakonec si znovu přečti celý text, vnímej jej ve světle svého
dosavadního rozjímání a poslouchej hlubokou odezvu jeho poselství ve svém nitru.

3. ODPOVĚZ Bohu z hloubky svého srdce (ORATIO – modlitba – „srdce“)
Boží slovo, jehož poselství se ti nově otevřelo, volá
po odpovědi rozumu, ale i srdce. Při modlitbě má být
zapojen celý člověk, ve všech svých dimenzích. Jak
se můžeme modlit?
Vnímat své srdce: Z množství myšlenek se pro
tebe možná jedna z nich stala důležitou – je nyní
Božím slovem pro tebe osobně. Jestliže tě Bůh takto
vnitřně osloví, nebudeš již pravděpodobně chtít dál
příliš přemýšlet a uvažovat o všem možném. Boží
slovo vždy volá po odpovědi. Boží slovo ti možná
proniklo do srdce, pozdvihlo jej a rozšířilo; jsi jím
pohnuta a obšťastněna, činí tě radostnou, tichou,
pokornou, uctivou, milující, oddanou, žasnoucí.
Nebo jsi usvědčen a veden k lítosti. Jindy zas v sobě
cítíš jen vyprahlost a nic se tě nedotýká.
Přinést své srdce Bohu: Jak s těmito city naložit? Všeho, co při modlitbě zakoušíš, ať
to je příjemné, nepříjemné či „nijaké“, můžeš využít tak, aby tě to neslo k Bohu. Nechej se
tím, co hýbe tvým srdcem, vést k modlitbě srdce a pokus se o dialog, jako když přítel
mluví s přítelem. Nesnaž se dále přemýšlet o Božím slově, ale oslov Boha samotného. Drž
své srdce i nadále vystavené Božímu slunci a hovoř vlastními slovy (nahlas či v nitru)
k Otci či k Ježíši, svěřuj mu své radosti, vděčnost, pochybnosti i strachy a ptej se ho, k
čemu tě svým Duchem vede.
Odpovědět na Boží slovo: Když ti něco „doklapne“, odpověz na Boží pozvání,
vnuknutí, volání, poselství, povolání, která ti adresoval ve svém slově, jak jsi jej pochopil
v Duchu svatém. Modli se s otevřeností, s důvěrou, vytrvale, ale bez sklouznutí do mnoha
složitých myšlenek. Buď jako dítě a prostě, bezprostředně a s důvěrou se obracej na Otce,
skrze Krista v Duchu svatém. Proměnit Slovo v modlitbu znamená vidět v zrcadle Písma
sám sebe a všechny každodenní události, ať už jsou radostné nebo naplněné hořkostí,
úspěšné či neúspěšné, a z hloubky tohoto poznání oslovit Boha.
Modlit se tvořivě: Můžeš i zde dokola opakovat slova chvály či díkůvzdání, můžeš
vzývat Ducha svatého, můžeš vytrvale svolávat požehnání na sebe i na druhé. Zde může
být mnoho slov, při kterých ale nemusíš příliš přemýšlet. Tak neupíráš pohled na sebe, ale
jsi přitahován tváří Páně poznanou v Kristu. Následuj ho po jeho stopách a neohlížej se
zpět. Dopřej průchod své tvořivosti, vnímavosti, citu, schopnosti nechat se oslovit a dej je
do služeb slova, v poslušnosti Bohu, který k tobě promluvil. Pokud máš dostatek času,
můžeš zapojit i další tvůrčí možnosti, jako zpěv, hudbu, malbu, postoj těla, tanec apod.
Obraz nás samotných: V modlitbě vnímáš pocity z četby a noříš se do nich. Sv.
Augustin k tomu říká: „Je-li biblický text modlitbou, modlete se; je-li nářkem, naříkejte;
pokud jde o projev vděčnosti, radujte se; je-li text plný naděje, doufejte; vyjadřuje-li
obavu, bojte se. To, co cítíte v biblickém textu, je totiž obrazem vás samotných.“
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4. SPOČÍVEJ v Bohu celou bytostí (CONTEMPLATIO – spočinutí – „bytost“)
Takovýto milující rozhovor nemůže být ještě závěrem
lectio divina, protože sám od sebe ukazuje dále.
Otevírají se při něm dvě možnosti: Pán tě může v
modlitbě milujícím způsobem jakoby držet ve své
blízkosti nebo tě může poslat do služby v důvěře v
jeho vlastní trvalé „spočívání“ ve tvém životě.
Zjednodušení modlitby: Při rozjímání nám
zazářila jedna myšlenka a stala se pro nás důležitou;
rozšířila naše srdce a roznítila v nás city, které nám
umožnily modlitbu srdce. Nyní může přijít to, že se i
toto množství afektů zjednoduší do jednoho jediného
tichého, klidného základního postoje. Modlitba se
pak stává zcela prostou: již to není žádný rozhovor s
Bohem, nýbrž prosté „pozdvižení duše k Bohu“,
pohled milujícího srdce. Láska nemusí příliš povídat,
nakonec jí stačí jednoduché „ty“.
Spočinutí v Božím srdci: Kontemplovat znamená vidět všechno a všechny Božíma
očima. Pokud všechno vidíš a posuzuješ očima Božíma, poznáš pokoj, vnímání ve velkém,
uvažování ve velkém podle Boha. Všechno je milost a všechno existuje proto, aby se
zjevila Boží láska… To je čas návštěvy Slova… nevýslovného, nevyslovitelného, vždy
jiného, a přece zakoušeného… Pán jakoby tě v srdci zneschopňoval pokračovat
v uvažování, v rozjímání jeho slova i v modlitbě vlastními slovy a dává ti účast na ohni
společenství a lásky, která převyšuje jakoukoli stvořenou věc, cokoli „vysloveného“,
dokonce i ticho.
Podpora kontemplace: Možná, že ti zde pomůže jednoduchá opakovaná „střelná
modlitba“, např.: „Pane, já vím, že mě miluješ - Pane, ty víš, že tě miluji“, „Můj Bože a
mé všechno“ apod. Někomu jinému zde zas vyhovuje pokračovat v opakování věty či
slova z přečteného úryvku, nyní však již na mnohem hlubší rovině. Další se zas
kontemplativním způsobem modlí růženec (na rozdíl od „rozjímavého“ způsobu, kdy
přemýšlíme o jednotlivých tajemstvích, zde se jen necháme jakoby na pozadí „omývat“
slovy zdrávasů, přičemž náš rozum i city jsou v hlubokém klidu.
Vytrvalost na cestě: Sestoupit do tohoto spočinutí se ovšem nepodaří při každém
čtení. Vždy však četba může být soustředěná a ústící do modlitby srdce. Bůh tě pak sám
bude – nejprve tu a tam, později častěji – vést k této modlitbě jednoduchosti, ke
kontemplaci.
Ovoce života: Jestliže právě nejsi vedena k tomuto spočinutí nebo povinnosti či čas ti
toto spočinutí nedovolí, jdi jinou cestou (která je samozřejmě nutná i po kontemplaci),
které mniši říkali operatio či actio a někdy se považuje za jakousi pátou fázi či dimenzi
lectio divina. Bůh i tobě říká: „Jdi a jednej také tak!“ (Lk 10,37). Božímu slovu nemůžeš
jen naslouchat, ale musíš jej také konat (Mt 7,24). Jádro poselství, které jsme nalezli
v lectio divina, si tedy vezmi s sebou do všedního dne (můžeš si ho i zapsat a naučit) a v
jeho světle jdi svojí cestou nebo se jej i pokoušej nějak konkrétně uskutečnit. Boží slovo,
které je uskutečněno, se stává „slovem života“ (Jan 6,68; srov. 6,63). Pak žiješ nový život
a nový život začíná rašit i kolem tebe. Slovo učiněné tělem proměňuje svět.
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Souhrn podnětů k lectio divina
1. ČTI připravený text připravenými ústy (LECTIO – četba – „ústa“)
Aby ses mohla při modlitbě sytit Božím slovem, je vhodné se k četbě dobře připravit,
otevřít se Duchu Božímu a pak číst vlastní biblický úryvek. Zde je důležité:





výběr úryvku a příprava četby (včas před vlastní chvílí pro modlitbu)
doba a místo (pečlivý výběr, aby obojí podporovalo tvoji otevřenost)
úvodní modlitba (důvěryplná prosba o světlo, zkušenost, odvahu odpovědět)
vlastní četba (pomalu, slovo za slovem, v uctivém postoji naslouchání)

2. HLEDEJ smysl textu svým rozumem (MEDITATIO – rozjímání – „rozum“)
V této druhé fázi či vrstvě lectio divina se nechej inspirovat nejrůznějšími přístupy
k rozjímání. Z nich ti může pomoci např.:






přežvykovat slova (slova, která se tě dotýkají, si opakuj a „vychutnávej“)
slyšet jediné Slovo (za všemi slovy vnímej jediné Slovo – Ježíše Krista)
prodlévat u textu (u některých slov můžeš chviličku prodlévat v tichosti)
vztáhnout na sebe (co chce Ježíš tímto textem říci tobě osobně dnes a tady)

3. ODPOVĚZ Bohu z hloubky svého srdce (ORATIO – modlitba – „srdce“)
Boží slovo, jehož poselství se ti nově otevřelo, volá po odpovědi rozumu, ale i srdce.
Při modlitbě má být zapojen celý člověk, ve všech svých dimenzích. Zde je dobré:






vnímat své srdce (vnímej, jaké ve tvém nitru vznikají pocity, a respektuj je)
přinést srdce před Boha (svěř toto vše vlastními slovy Bohu jako příteli)
odpovědět na Boží slovo (na pochopené Boží slovo dej svoji odpověď)
modlit se tvořivě (modli se i skrze své vnější postoje těla, zpěv, tanec apod.)

4. SPOČÍVEJ v Bohu celou bytostí (CONTEMPLATIO – spočinutí – „bytost“)
Pán tě může v modlitbě milujícím způsobem držet ve své blízkosti nebo tě může poslat
do služby v důvěře v jeho vlastní „spočívání“ ve tvém životě. Je důležité vnímat:






zjednodušení (láska nemusí příliš povídat, nakonec jí stačí pouhé „ty“)
spočinutí v Božím srdci (spočiň v tichu, vyhřívej se na slunci Boží lásky)
podpora kontemplace (může pomoci opakování střelné modlitby či růžence)
vytrvalost (vytrvalost v modlitbě připravuje cestu daru hlubší kontemplace)

5. ŽIJ přijaté Boží slovo během dne (OPERATIO – konání – „ruce a nohy“)
 slovo na cestu (prožité Boží slovo si vezmi s sebou do všedního dne)
 ovoce života (z pochopeného slova žij, což tě povede k dalšímu pochopení)
Podle knih Christopher Hayden: Modlit se s Písmem a Enzo Bianchi: Modlit se Boží slovo vydaných
Karmelitánským nakladatelstvím a dalších pramenů zpracoval Petr Hruška. Ilustrace: P. Michal Pometlo.
Pro svoji vnitřní potřebu v roce 2008 vydala Římskokatolická farnost Cheb,
ke stažení na http://www.farnostcheb.cz, v sekci Dokumenty – Pastorační pomůcky.

