
Jak číst text Písma s užitkem?
1. Vzývej Ducha Svatého a zůstaň v Jeho přítomnosti. On inspiruje evangelistu 

v jeho zkušenosti, nech se od něho vést.

2. První četba nahlas nebo polohlasně: abys text přijal nejen rozumem, ale 
i ‚tělesně‘. Nech na sebe dopadat vyslovená slova, aby se vtiskla do paměti 
rozumově, ale také pocitově. Usnadňuje to přijetí podnětů Ducha Svatého. Také 
to deaktivuje mentální filtry tvých předem daných myšlenek.

3. Hledej evangelistův úmysl. Co on mi chce říct? A také jak to říká? S jakým 
pocitem, s jakým nastavením? Horlivost, výčitka, povzbuzení, smutek… tyto 
pocity jsou součástí inspirace Ducha Svatého, aby ve mě vyvolaly stejné 
nastavení.

4. Přijmi slovo nebo výzvu, kterou ti Bůh adresuje. To, co ty máš uvést do života.

Nech se vést následujícími otázkami:

 Pozorování
Co mě oslovuje v tomto úryvku?
Co se mně zvláště dotýká?

 Porozumění
Jak vnímám Ježíše v tomto úryvku? Co mě to učí o Ježíši?
Jak vnímám ostatní lidi, jak se chovají? Co mě to učí o lidech?

 Aktualizace a Aplikace
Jak tento text osvěcuje můj život nebo aktuální životní situaci?
Co uvedu do praxe ve světle tohoto Slova?

Texty pro inspiraci

Biblické verše o Božím Slově
 Mt 4,4 Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází 

z Božích úst.

 Iz 55,10-11 Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, 
nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo 
rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází 
z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná 
zdárně, k čemu jsem je poslal.

 Žid 4,12 Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; 
proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy 
i myšlenky srdce.

 Ž 119,105 Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.



 2Tim 3,14-17 Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. 
Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát 
moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího 
Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, 
aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

 1Petr 1,22-25 Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše 
k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. 
Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž 
z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Neboť ‚všichni lidé jako tráva 
a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo 
Hospodinovo zůstává na věky‘ – to je to slovo, které vám bylo zvěstováno 
v evangeliu.

Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy
Kdo je schopen důkladně pochopit jediné Tvé slovo, Pane? Mnohem více z něho 
opomíjíme, než chápeme, tak jako žíznivý člověk, který pije vodu z pramene. Boží slovo
ukazuje rozmanitou podobu, v závislosti na schopnosti poznávajících. Pán totiž 
ozdobil své slovo rozličnou krásou, aby každý, kdo je zkoumá, mohl vidět to, co ho 
okouzluje. Ve svém slově Pán skryl mnohotvárné bohatství, aby každý z nás mohl 
v tom, o čem rozjímá, nalézt pro sebe užitek.

Slovo Boha je stromem života, které ti z každé strany dá blažené ovoce; je jak ona na 
poušti otevřená skála, jež všem poskytla duchovní nápoj. „Požívali,“ jak říká apoštol, 
„duchovní pokrm a pili duchovní nápoj.“

Pokud tedy kdokoliv dokázal pojmout kousíček z oněch bohatství, nechť si nemyslí, že 
v Božím slově se nachází pouze to, co sám nalezl, ale nechť zví, že ze všech mnohých 
pokladů se mu podařilo vidět pouze toto. Nechť neříká, že slovo je slabé a ubohé, 
a nechť jím na základě toho nepohrdá, že mu bylo dáno mít účast sotva na drobné části,
ale spíše, neschopen plného porozumění, nechť velebí Boha za jeho nezměrnost.

Raduj se proto z nasycení a nermuť se, že hojnost slova přesahuje tvé touhy. Kdo touží, 
ten pije s radostí a nermoutí se, že nedokáže vypít pramen. Nechť raději zřídlo 
přesahuje tvé touhy, než aby touhy měly vyčerpat zřídlo. Pokud uhasíš touhy 
a nevyčerpáš pramen, můžeš z něj pít znova, kdy jen zatoužíš. Kdyby však s pominutím
toužení pominulo také zřídlo, pak takové vítězství nad ním by se pro tebe stalo 
neštěstím.

Děkuj tedy za to, co jsi obdržel, a nermuť se kvůli hojnosti toho, co zbývá. To, co jsi 
obdržel a vzal, je již tvým vlastnictvím, a to, co zbývá, rovněž na tebe čeká. To, co jsi 
nemohl z důvodu slabosti obdržet ihned, obdržíš později, vytrváš-li. Nechtěj najednou 
unáhleně porozumět tomu, co se takovým způsobem pochopit nedá, ale ani ve své 
lenosti neopouštěj to, co je možné dosáhnout pouze postupně.

Úryvek z „Komentáře k Diatessaronu“ sv. Efréma Syrského (cca 306-373).



Souhrn podnětů k lectio divina

1. ČTI připravený text připravenými ústy (LECTIO – četba – „ústa“)
Aby ses mohl 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 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)


