Paruošta pagal Karl A. Schultz „Kaip melstis su Biblija“, Katalikų pasaulio leidiniai, 2015.

(lot. Dievo Žodžio skaitymas) – tai vientisas ir nuoseklus procesas, per
apmąstymui skirtą laiką atveriantis mus Dievo žodžiui, parengiantis bendravimui ir iššūkiui
gautą žodį įgyvendinti.

dalyvauja pojūčiai, protas, jausmai ir dvasia.

XII a. kartūzų vienuolis Gvigas II apie

:

„Bergždžias yra skaitymas be meditacijos, o meditacija be skaitymo linkusi klysti, malda
be meditacijos yra drungna, meditacija be maldos – bevaisė. Karšta malda pasiekiame
kontempliaciją, beveik neįmanoma, netgi būtų stebuklas, jei ją pasiektume be maldos.
Vis dėlto Dievo galia yra beribė ir Jo gailestinga meilė pranoksta visus kitus Jo darbus.”
5

dalys, kurios viena nuo kitos neatskiriamos:

1. SKAITYMAS. Perskaitome ištrauką. Išsirenkame žodį, kuris paliečia. Pasitelkiame jusles.
2. MEDITACIJA. Kartojame žodį, kol jis tampa mūsų dalimi. Integruojame prisiminimus,
jausmus, diskursyvų mąstymą. Pasiryžtame susieti Bibliją su gyvenimu per asmeninį
pritaikymą ar mažą pergalę.
3. MALDA. Perskaitę ir apmąstę Dievo Žodį, apsvarstę, kaip jį pritaikysime gyvenime, savo
reakcijas pavedame Dievui.
4. KONTEMPLIACIJA. Leidžiame savo jutimams, protui ir jausmams nurimti po prieš tai
buvusių etapų, kad galėtume susitelkti į Dievą bei Jį garbinti. Tiesiog būname Dievo
artume ir laukiame Jo žodžio ar atsako.
5. VEIKIMAS. Šis etapas skirtas širdies užkietėjimo prevencijai ir atitaisymui. Pasirenkame
veiklas, atsiliepdami į gautą žinią per savo žodį. Siekiame mažos pergalės – galimybės
įgyvendinti savą žodį ir išmatuoti jo panaudojimą. Tai veiksmai, kurie duoda tam tikrą
rezultatą arba veda norimo rezultato link. Jie nedaug priklauso nuo išorinių rezultatų,
pergalę iš esmės galime įvykdyti patys.
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Baigiamoji

dienoraštį:

●

Savas „žodis“.

●

Jausmai, klausimai, rūpesčiai, gyvenimo

Dvasia, įskaitant pasiryžimus, ir veiksmus ar

analogijos ir pritaikymas, prisiminimai.

nuostatų keitimus, kurių imtis esame

Įžvalgos ir pamokos.
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●

Atsakas, kurį skatina savas „žodis“ ir Šventoji

