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Krátky text z Písma ponúka svoje bohatstvo. Kľúčom k preniknutiu 
k nemu je lectio divina. Metóda, ktorou sa má lectio uskutočniť, je 
benediktínska. 
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Prameň živej vody 

Text Písma 

Jn 7, 2. 28a. 37-39 

Boli židovské sviatky Stánkov. Ježiš učil v chráme. V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto 
smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ To 
povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. 

 

Komentár 

 

Sviatky Stánkov patrili medzi najväčšie židovské sviatky. Bývali koncom septembra alebo začiatkom októbra. 
Veľkolepé obrady trvali týždeň. Židia mali celý čas bývať v stanoch na pamiatku putovania po púšti. Zároveň boli tieto 
slávnosti sviatkami poďakovania za úrodu.  

 Z bohatých obradov je pre naše lectio divina dôležitý jeden obrad: Každé ráno šiel kňaz určený losom 
k prameňu Siloe, načrel vody do zlatej čaše a v slávnostnom sprievode ju priniesol do chrámu. Tam ju 
zmiešal s vínom a za hlaholu trúb vylial k oltáru zápalných obetí. Práve na tento obrad naráža Ježiš vo svojej 
reči, ktorú sme v texte citovali. 

 Ježiš je prameňom živej vody, ktorú zmiešanú s vínom Ducha Svätého bohato vylieva na tých, čo v neho 
veria. 

 

 

 

„Benediktínska“ metóda 
 

Navrhujem postupovať podľa starej benediktínskej metódy, ktorá má tri časti: lectio, meditatio, oratio. Text, ktorý 
ponúkam na lectio je krátky a všetkým nám dobre známy. Našim cieľom je totiž viac roznietenie ohňa nášho srdca k 
modlite než uvažovanie.  

 

1.lectio (sväté čítanie) 

Začíname čítať: Boli židovské sviatky Stánkov. Ježiš učil v chráme. V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: 
„Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej 
vody.“ To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili.  

 Predpokladajme, že pri čítaní nami zvoleného textu vás oslovili Ježišove slová: „Ak je niekto smädný, nech 
príde ku mne a nech pije.“ 

 Tu lectio končí a začína meditatio. 

 

2.meditatio (meditácia) 

 Meditatio sa nevykonáva myslením, ale ústami.  

 Opakujte si vetu znovu a znovu – môžete to robiť v duchu: nie je potrebné, aby ste ju vyslovovali nahlas; 
dôležité je, aby ste si tie slová opakovali a pritom obmedzili na minimum uvažovanie o ich význame. 
Najlepšie je o nich neuvažovať vôbec. Čo znamenajú to predsa viete. Ich opakovaním im dovoľte, aby prenikli 
do vášho srdca a aby v ňom roznecovali oheň lásky k Ježišovi. 

 Teda znovu a znovu si opakujem: : „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije.“ Pritom si budem 
oné slova vychutnávať a tešiť sa z nich.  

 Je možné, že vetu skrátite a zameriate sa na jedno slovné spojenie: Ak je niekto smädný... Ak je niekto 
smädný... Ak je niekto smädný... 

 Keď máme pocit, že slovo nás už dostatočne nasýtilo, nastáva moment skončiť meditatio a začať oratio. 
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3.oratio (modlitba) 

Ako sa koná oratio? Buď tak, že sa spontánne rozprávate s Pánom, alebo zachováte úctivé ticho, ktoré je naplnené 
pocitom, ktoré vo vás vzbudilo meditované slovo. Postupovať môžete asi takto: 

 Ak je niekto smädný... Ak je niekto smädný... Ozaj si, Pane, pripravený dať napiť sa živej vody každému?... Aj 
mne, človeku hriešnemu, neustále padajúcemu do tých istých chýb? ... Je pravda, že k tomu, aby si nám dal 
piť, stačí naša viera? ...  

 Alebo sa môžeme modliť takto: Pane, môj smäd môžeš uhasiť iba ty. ... Veľmi túžim po tvojej živej vode. ... 
Zavlaž moje vnútro svojou životodarnou tekutinou...  

 Alebo: Som smädný, Pane; hoci som už toľko krát v minulosti k tebe prišiel. Je vo mne nejaká prekážka, ktorá 
bráni tvojej živej vode, aby uhasila môj smäd?... 

 Takto nejako sa spontánne modlite, alebo zostaňte v tichu pred Pánom. Keď si všimnete, že máte ťažkosti 
s pokračovaním oratio bez rozptyľovania, pokračujte v čítaní zvoleného textu a začnite tak opäť s lectio... 
a pokračujte až narazíte na vetu, slovo, ktoré vás zaujme... 

 Svätý Benedikt hovorí, že „modlitba nech je krátka a čistá“. To sa týka tejto tretej časti metódy. Čiže mala by 
trvať dovtedy, kým nezačíname byť rozptýlení. Len čo sa začíname rozptyľovať, máme prejsť k lectio 
a pokračovať postupne k meditacio a oratio. 

 

Poznámka na záver: Zlatú baňu pre tento typ modlitby nájdeme v žalmoch. Benediktínska metóda, ktorú som 
uviedol, môže k tomu napomôcť. 

 

 


