
Lectio divina – metoda ļetby Bible a modlitby

Nabízím ti praktickou a jednoduchou cestu duchovního života, založenou na Božím slovŊ.
Z lekcionáŚe pro všední i sváteļní dny mŢžeš udŊlat knihu, jež bude posilovat tvou víru 
v každodenní modlitbu. Lectio divina není urļena pouze pro elitu, ale pro všechny kŚesŠany
a pro celou církev – vždyŠ Boží slovo patŚí všem. Jedná se o osobní setkání mezi tebou a Bohem, 
o naplnŊní života Božím slovem, které posloucháme, vnitŚnŊ pŚijímáme a pŚevádíme v modlitbu. 
Své každodenní povinnosti tak mŢžeme lépe naplnit Boží pŚítomností. Boží slovo úzce souvisí 
s modlitbou. Koncil hovoŚí nejen o souvislé a ļasté ļetbŊ Písma svatého, ale také o jejím vztahu 
k modlitbŊ, abychom s Bohem navázali spojení a mohli ho živŊ zakoušet. Lectio divina 
napomáhá, aby se ļtené, rozjímané a vnitŚnŊ pŚijaté Boží slovo stalo ve svŊtle Ducha svatého 
modlitbou a mohlo promŊnit náš život. Tato metoda mŢže pŚinést neobyļejné plody duchovní 
obnovy všem, kdo se jí vŊrnŊ drží. Nyní tedy struļnŊ pŚedstavíme jednotlivé kroky lectio divina.  

Jednotlivé kroky lectio divina

1. Vzývej Ducha svatého 
Než zaļneš ļíst posvátný text, vzývej Ducha svatého o jeho svŊtlo a pŚítomnost, abys tak v jeho 
síle a ve svŊtle víry mohl pochopit Boží slovo. Tím se vyhneš nebezpeļí, že bys Boží slovo 
pouze sobecky konzumoval a svévolnŊ deformoval podle svých vlastních požadavkŢ. Mocí 
Ducha svatého se osobní pŚístup k Písmu svatému zaļleŔuje do jednoty celé církve. Pokud si 
v modlitbŊ nevyprosíš dar Ducha svatého, nemŢžeš proniknout do srdce Písma. JedinŊ dar Ducha 
svatého ti umožní proniknout do hlubin Božího slova a objevit jeho tajemství. Proto kdykoliv 
chceš ļíst Bibli, aŠ už sám nebo ve spoleļenství, musíš vždy vzývat Ducha svatého; lectio divina 
totiž není pouze exegetickým výkladem (i když výsledky exegetického bádání používá), nýbrž 
milostí Ducha svatého. Duch svatý je jediný pravý uļitel a exegeta Písma svatého. Vzývej tedy 
Ducha svatého s pokorným a ļistým srdcem. MŢžeš k tomu použít tuto nebo podobnou 
modlitbu: Svatý Otļe, ty jsi SvŊtlo a Život, otevŚi mé oļi a mé srdce, abych mohl proniknout 
a pochopit tvé Slovo. Sešli mnŊ Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl 
s otevŚeností pŚijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevŚené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru 
s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratŚím a sestrám 
vydával svŊdectví o tvém evangeliu. Prosím tŊ o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který 
s tebou v Duchu svatém žije na vŊky vŊkŢ. Amen.  

2. Ļti Boží slovo (= lectio) 
OtevŚi nyní Písmo svaté nebo lekcionáŚ, beze spŊchu a pozornŊ si pŚeļti biblický úryvek a snaž 
se zachytit ve svém srdci, co ti skrze nŊj Śíká Duch svatý. UvŊdom si, že skrze ļetbu Písma 
svatého k tobŊ „nŊkdo“ mluví: tím „nŊkým“ je sám Ježíš. Jak vlastnŊ ļíst biblický text? Je nutné 
znovu a znovu ho proļítat, pokud možno i nahlas, a tŚeba si i tužkou podtrhnout slovo, vŊtu nebo 
myšlenku, která tŊ zaujala. ProstŚednictvím ļetby objevujeme dŢležité prvky biblického úryvku: 
prostŚedí a historické okolnosti, osoby, pocity, obrazy, skutky, klíļová slova a soubŊžné ļi
podobné texty. Jak vidíš, nad Písmem svatým je tŚeba ‚prodlévat‘ a ‚pracovat‘ s ním v klidu 
a beze spŊchu. Jestliže budeš vŊrný této opakované a pozorné ļetbŊ, budeš moci poznat biblický 
text a stále novŊ objevovat celé množství podnŊtŢ, které se v Božím slovŊ skrývají. V tomto 
procesu pŚijetí Božího slova ti mŢže pomoci exegetický a duchovní komentáŚ biblických ļtení.
PŚi ļetbŊ Písma svatého tedy hledáme pravý literární a historický smysl biblického textu. PomŢc-
kou ti mohou být biblické komentáŚe (mŢžeš si je obstarat v kŚesŠanských knihkupectvích) nebo 
náš struļný komentáŚ pŚipojený ke každému ļtení. NezapomeŔ ale, že abys mohl proniknout 
do Božího slova, je v prvé ŚadŊ nezbytné naslouchat Pánu. Skrze posvátné texty k tobŊ mluví on 
sám. Je proto nutné, abys zachovával postoj ztišení – tím se nemyslí pouze ticho a duševní klid, 
ale pŚedevším ztišení celého tvého života pŚed Bohem, který pŚichází, aby tŊ obdaroval sám 
sebou. VnitŚní ztišení je základem naslouchání. Pouze v tichu se nauļíš pravé pozornosti, která je 



nutná k tomu, abys mohl naslouchat Bohu. Svatý Ambrož Śíká, že pokud se nauļíš takto ļíst
božská Písma, „BŢh se znovu zaļne procházet pozemským rájem“ spolu s tebou. 

3. Rozjímej Boží slovo (= meditatio)  
Dalším krokem lectio divina je meditace – rozjímání. Rozjímat znamená pŚemýšlet nad hodno-
tami, o nichž mluví biblický text, nehledat poznatky, nýbrž „chuŠ“ Božího slova, „pŚežvykovat“
Slovo a soustŚedŊnŊ se jím zabývat ve svém nitru. Meditovat znamená zavŚít oļi v PánovŊ
pŚítomnosti a konfrontovat text s vlastním životem, aby sis uvŊdomil, k jakým postojŢm
a pocitŢm tŊ Boží slovo inspiruje. MŢžeš si pomoci tŊmito nebo podobnými otázkami: Co je 
základní myšlenkou a hodnotou úryvku? Proļ je pro mŊ tento text dŢležitý? Co mi Śíká a k ļemu 
mŊ vede? Jaké postoje a pocity mi sdŊluje? Jak se tyto postoje a pocity mohou projevit v mém 
životŊ? V tomto kroku máš nechat Boží slovo sestoupit do hlubin své duše, všemi svými silami 
se s ním pomŊŚit, ‚vstoupit do jeho nitra‘ a ‚obrátit se‘ k nŊmu. PŚi rozjímání tedy pŚemýšlíme 
nad slyšeným nebo ļteným Slovem, abychom z nŊj vytáhli hodnotu a dŢkladnŊ je pomŊŚili
se svým osobním životem. Toto Slovo nemáme ‚pŚežvykovat‘ pouze v dobŊ meditace, ale také 
bŊhem dne: má znít v našem nitru a stát se mŊŚítkem všeho, co dŊláme. Meditace ti tak pomŢže
objevit ‚duchovní smysl‘ Písma, to je smysl, který ti chce skrze toto Slovo sdŊlit Duch svatý. 
Svatý Jan Kasián Śekl: Když jsme byli pouļeni tím, co sami cítíme, už nevnímáme text jako nŊco
slyšeného, ale jako nŊco, co prožíváme a ļeho se dotýkáme vlastníma rukama; už to není cizí 
neznámý pŚíbŊh, nýbrž nŊco, co rozechvívá nejhlubší zákoutí našeho srdce, jako kdyby tyto 
pocity patŚily pŚímo k našemu bytí. Proto nezapomeŔ: Smysl slov nám nepŚináší samotná ļetba,
ale zkušenost, kterou jsme získali bŊhem celého života.  

4. Modli se Božím slovem (= oratio)  
Poctivé rozjímání Božího slova nezbytnŊ vede k modlitbŊ. To je další krok lectio divina. 
Modlitba je odpovŊdí Bohu, poté co jsme mu naslouchali; je to souhlas s Boží vŢlí a s plánem, 
který pro tebe má. Svatý Augustin tvrdí: „Tvá modlitba je rozhovorem s Bohem. Když ļteš
Písmo svaté, BŢh hovoŚí k tobŊ; když se modlíš, hovoŚíš ty k Bohu.“ V rozjímání jsi objevil, co 
ve tvém nitru Śíká BŢh. Nyní je tvým úkolem odpovŊdŊt modlitbou na jeho Slovo. Jinými slovy: 
Poté, co Boží slovo proniklo do tvého vnitŚního svŊta, se modlitba vrací Bohu ve formŊ pŚímého 
oslovení. V modlitbŊ se tedy necháváš oslovit duchovními pocity, které v tobŊ vyvolává 
posvátný text, a ponoŚíš se do nich. Boží slovo se tak skrze modlitbu stává podnŊtem 
pro vyjádŚení chvály, dŊkování, prosby, dŢvŊry, lítosti nebo požehnání. K tomu Śíká sv. Augustin 
následující: Je-li biblický text modlitbou, modlete se; je-li náŚkem, naŚíkejte; pokud jde o projev 
vdŊļnosti, radujte se; je-li text plný nadŊje, doufejte; vyjadŚuje-li obavu, bojte se. To, co cítíte 
v biblickém textu, je totiž obrazem vás samotných. V modlitbŊ vracíme Bohu Slovo, které nám 
daroval. PromŊnit Slovo v modlitbu znamená vidŊt se v zrcadle Písma a všechny každodenní 
události, aŠ už jsou radostné nebo naplnŊné hoŚkostí, úspŊšné ļi neúspŊšné, srovnávat s Boží 
vŢlí; s neúnavnou synovskou dŢvŊrou prosit o Boží sílu, abychom mohli plnit své povinnosti 
a úkoly tak, jak chce BŢh, a toužili po tom, co se mu líbí. Pokud existuje rozpor mezi 
modlitbou a ļinností, nemŢžeme dojít k opravdu vtŊlené modlitbŊ ani k duchovnŊ vyzrálému 
jednání. Pouze ten, kdo skuteļnŊ miluje, pŚevádí v modlitbu celý svŢj život, protože modlitba nás 
vede ke správné ļinnosti. Modlit se tedy není vŢbec záležitost citŢ, nýbrž otázka hledání Boží 
vŢle a její velkorysé a radostné plnŊní.

5. Nazírej Boží slovo (= contemplatio)  
Nesmíš se kŚeļovitŊ snažit dojít pŚi lectio divina až k tomuto kroku. Pokud dobŚe rozjímáš, sám 
BŢh tŊ sem pŚivede. Kontemplace není žádná technika nebo zvnŊjšku vyvolatelný proces, nýbrž 
dar Ducha svatého vycházející z dobŚe konané lectio. Je to pasivní záblesk Boží blízkosti, jehož 
pŢvodcem je BŢh. V kontemplaci jde o poznání Boha v srdci, jako tomu bylo u OtcŢ a uļitelŢ
duchovního života, na jejichž duchovní zkušenost odkazují i tyto Śádky. Až uzná za vhodné, 
uvede tŊ Pán do kontemplace svého tajemství, tajemství Otce, Syna a Ducha svatého. 



Kontemplovat Slovo znamená nechat stranou detaily a pŚejít k tomu podstatnému. V té chvíli 
objevíš svým srdcem a myslí tajemství svého vlastního života ve svŊtle tajemství Božího, a to 
prostŚednictvím pokojné adorace, poznání a zkušenosti Otce, který tŊ miluje jako svého vlastního 
syna. Pocítíš touhu dívat se pouze na Ježíše, odpoļívat v nŊm, otevŚít se jeho lásce a s jistotou, že 
se nacházíš ve spoleļenství života se svým Pánem, pŚijmout do svého srdce Boží království.. 
Kontemplovat znamená oļima plnýma obdivu a v atmosféŚe ztišení pozorovat tajemství Boha – 
Otce, Ježíše – PŚítele a Ducha – Lásky; obnovit kŚehké a nádherné spojení s Bohem, jež je 
výsadou ļistých, pokorných a chudých pŚed Bohem. Kontemplace není plodem nŊjakých
zvláštních duchovních darŢ, nadstandardního úsilí ļlovŊka ani extatických stavŢ. Jejím základem 
je pŚijmout, že všechno je milost a dar, a dovolit Božímu Duchu, aby v nás pŢsobil.
Kontemplace, která je cílem a výsledkem lectio divina, dovoluje ļlovŊku rozpoznat a zakoušet 
v událostech jeho života aktivní a tvŢrļí pŚítomnost Božího slova. Skrze kontemplaci mŢže Boží 
slovo promŊŔovat dŊjiny lidstva. Kontemplace uskuteļŔuje Boží slovo a dovoluje nám je prožít 
s chutí, jež pŚedjímá radost, kterou „BŢh pŚipravil tŊm, kdo ho milují“ (1 Kor 2,9). V tomto 
okamžiku se události tvého osobního života dostávají do pozadí a pŚední místo ve tvém životŊ
zaujímá kontemplace, která tŊ nezbytnŊ dovede k ļinnosti, k evangelizaci, k úļinné lásce, jejímž 
vzorem je Panna Maria, k setkání s každým ļlovŊkem, abys mu zvŊstoval Boha, jeho pŚítomnost 
i velké hodnoty lidského a duchovního života. Tehdy se – jak Śíká E. Bianchi – lectio divina 
dostane na práh vidŊní, stává se eschatologií a pŚipravuje na okamžik Kristova pŚíchodu,
pŚi nŊmž se kontemplace stane vŊļnou. Plody Lectio divina urychlují a pŚibližují onu závŊreļnou
událost a jsou jejím proroctvím.  

6. Jednej podle Božího slova a nes je do života (= actio) 
PŚedchozí kroky mají smysl pouze tehdy, jsou-li orientovány na život. Proto ti doporuļuji, aby 
ses nŊjaké slovo nebo vŊtu vzatou z Božího slova snažil žít. Proces lectio není uzavŚen, pokud 
nás nedovede k tomu, abychom z Božího slova udŊlali inspiraci pro život. Tohoto cíle dosáhneš, 
až ve svém nitru budeš vnímat pro lectio divina typické plody Ducha svatého. Jsou jimi vnitŚní
pokoj, který vyrŢstá v radost a chuŠ z Písma svatého; schopnost rozlišovat mezi podstatnými 
skuteļnostmi a Božími a tím, co je povrchní nebo dokonce dílem zlého; odvaha rozhodnout se 
a konkrétnŊ jednat v souladu s evangeliem. Když Madeleine Delbrel hovoŚí o Božím slovŊ,
pronáší slova, která bychom mŊli 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 ļte, vychází na cestu vstŚíc tajemství. Nebylo napsáno, abychom je ļetli, ale abychom je 
pŚijali do svého nitra. Každé slovo v nŊm je Duch a život, a jen toužebnŊ ļeká, až mu otevŚeme 
své srdce, aby do nŊj vstoupilo. Slova lidských knih mŢžeme pochopit a hodnotit. Slova 
evangelia jsou protrpŊná: my si je nemŢžeme pŚisvojit, naopak ona si pŚisvojují nás, aby nás 
pŚetvoŚila a promŊnila. Slovo se musí stát normou tvého života, stejnŊ jako tomu bylo u Ježíše. 
Je tŚeba, abys je prožíval ve svém každodenním životŊ, neboŠ evangelium je možné hlásat pouze 
takto – prostŚednictvím života, který mu odpovídá. Je vhodné, abys tento model každodenní 
lectio divina obohatil další duchovní ļetbou, která ti mŢže pomoci, abys v sobŊ nechal rozeznít 
Boží slovo i bŊhem dne. Jediným zdrojem lectio divina zŢstává však Písmo svaté. Neopomíjej 
však ani velké komentáŚe, které o Bibli napsali církevní otcové, uļení svŊtcŢ nebo souļasných
interpretŢ lidských dŊjin. Než zavŚeš Písmo svaté, dej si konkrétní pŚedsevzetí, o nŊž se budeš 
v prŢbŊhu dne snažit a které ti mŢže pomoci v úsilí o rŢst v kŚesŠanském životŊ. Své setkání 
s Božím slovem pak uzavŚi nŊjakou modlitbou, napŚ. touto: Dobrý Otļe, ty jsi zdroj lásky, dŊkuji
ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro mŢj duchovní život. Pomoz mi, abych 
Slovo tvého Syna, které jsem ļetl a pŚijal do svého nitra, umŊl uvádŊt ve skutek a konfrontoval je 
se svým životem. Dej, aŠ je umím pŚevést do svého každodenního života a nacházet své štŊstí
v jeho naplŔování. Pomáhej mi, abych se uprostŚed svých bližních stal živým znamením 
a autentickým svŊdkem tvého evangelia spásy.   Prosím tŊ o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 


