Modliť sa
Božím slovom
7. téma
Diecézna škola viery

Ohrozenia pri čítaní
Svätého písma
v nedostatok času a uponáhľanosť;
v nepravidelnosť;
v hľadanie úžitku: ak nie je úžitok, nemá hodnotu
v selektívne čítanie:
v Božie slovo sa stáva obeťou našej momentálnej nálady.

v čítanie Svätého písma s predsudkami:
v pri už známom texte nedáme možnosť, aby nás Boh svojím

slovom oslovil

v unáhlené výklady získané z predchádzajúceho čítania

V žiadnej katolícke rodine nesmie
chýbať celé Sväté písmo

Vonkajšie predpoklady
v vytvorenie dostatočného časového úseku;
v usilujme sa o podmienky, ktoré pomôžu

vytvoriť atmosféru posvätna: ikona, svieca,
obraz atď.
v Niekedy sa dokonca odporúča prečítaný text

si zapísať.
v Pre začínajúcich - Nový zákon;
v Pre pokročilých – celé Sväté písmo na

pokračovanie

Vnútorné predpoklady
v Začínajme modlitbou;
v Modlitbou odlišujeme Sväté písmo od

akejkoľvek inej literatúry a dávame mu
privilegované miesto v našom živote.
v Nečítame Písmo preto, aby sme sa stali

odborníkmi, ale aby sme sa naučili počúvať
Boha, ktorý sa k nám prihovára vo svojom
slove.

Štúdium
v Sú chvíle, keď vedení Duchom Svätým

porozumieme biblickému textu. Ale často aj my
potrebujeme „nástroje“, ktoré nám pomáhajú
porozumieť Božiemu slovu.

v Výhrady voči štúdiu Biblie: Či Boh sa nemá

obracať rovnako na učených i menej učených
ľudí?

v Očakáva sa, že budeme ochotní využívať tie

prostriedky, ktoré sa nám ponúkajú a ktoré sú
nám dostupné.

Ticho
v Všetci učitelia duchovného života a všetky

metódy čítania Svätého písma zdôrazňujú
dôležitosť ticha.

v Ľahšie je uzavrieť sa pred vonkajším hlukom.

Utíšiť naše vnútorné hlasy vždy vyžaduje
oveľa väčšie úsilie.

v Boh sa však k nám neprihovára na počkanie.

Boh nie je „automat na mince“.

v Naša úloha je vytvoriť podmienky pre ticho.

Modlitba
v Prechod od čítania Božieho slova k modlitbe nie

je náhly. Ale vždy keď s nábožnosťou čítame
Sväté písmo, začíname sa ho modliť.
v Sväté písmo nie je iba slovo Boha určené pre nás,

ale to je aj človek, ktorý sa skrze čítanie rozpráva
s Bohom.
v Modliť sa so Svätým písmom: „chcem žiť ako

Mária“
v Modliť sa slovami Svätého písma: „Velebí moja

duša Pána...“

Metóda troch krokov

v Na začiatku stojí úvodná osobná modlitba, po ktorej nasleduje:
v Čítanie. Prečítaj viackrát zvolený úryvok, aby si sa s ním

dôverne oboznámil.

v Meditácia: Premýšľaj nad Božím slovom. Nasledujúce otázky ti

pomôžu:
v

Obsahuje text príklad k nasledovaniu?

v

Hovorí text o hriechu, ktorému sa mám vyhnúť alebo sa zaň kajať?

v

Je tam príkaz alebo prísľub, ktorý mám plniť?

v

Obsahuje text otázku, na ktorú mám odpovedať?

v

Obsahuje náuku o Bohu, o mne, o svete, ktorú mám prijať?

v

Je aj nejaký iný text v Biblii podobný tomu, čo som prečítal?

v Modlitba. Sústreď sa na modlitbu, ktorá bude výsledkom

prečítaného a premeditovaného textu a bude obsahovať
konkrétne predsavzatie.

Lectio divina
v Modlitba. Skôr ako začneš čítať Sväté písmo, pros Ducha Svätého,

aby ti otvoril srdce.

v Čítanie Svätého písma. Čítaj pozorne, pomaly a viackrát.
v Rozjímanie. Za pomoci dopredu pripravených nástrojov

(biblických komentárov, a pod.) sa usiluj pochopiť čo si čítal.

v Modlitba. Teraz, keď si plný Božieho slova, hovor so svojím

Bohom. Odpovedz mu na jeho slovo, na jeho volanie. Môže to byť
modlitba chvály alebo prosby.

v Kontemplácia. Kontemplovať znamená vidieť všetko Božími

očami. Pozeraj sa na seba, svoj život a vzťahy Božími očami.

v Zachovanie. Zachovaj si prijaté slovo v srdci ako Mária. Stráž ho

a pripomínaj si ho. Spomeň si naň v rôznych okamihoch dňa.

v Poslušnosť. Nezabúdaj, že vypočuté slovo je potrebné uviesť do

praxe. Preto si daj konkrétne predsavzatie.

