
s. M. OzanaKrajaðió, FDC

Vjera i sluðanje Rijeði - izazov monaðke
duhovnosti redovniðtvu danas

Prethodno priopóenje

Uvod

|edna crtica iz monaðkog Livotagovori o monahu koji je nakon mnogo godina

provedenih u pustinji ovako molio: ,,Moj BoZe, ako si ti svugdje, kako to da sam

ja negdje drugdje?"t Ovaj molitveni uzdah i viðe je nego suvremen. Ukazuje na

stvarnost danaðnjeg ðovjeka, a nerijetko i nas redovnika. Naime, muði nas ovo

naóe biti negdje drugdje, izvan svoga srediðta; ne biti tamo gdje ie svudaínji Bog'
Temeljna ljudska potreba jest biti s Bogom, prepoznati u njemu svoje pravo lice te

se tako ,yratiti sebi". Put povratka je boZanska Rijeð, utjelovljena u ljudsku povi-
jest, koja ðovjeka poziva na vjeru i opredjeljenje.

Redovniðtvo je danas u potrazi za dubinom, korijenima, svjeåinom, da bi ui-
stinu bilo proroðki glas, äivljeno evandelje koje prMaði na nasljedovanje. fednom
rijeðju, u potrazi je za autentiðnom duhovnoðéu. Stoga nam se nameée pitanje

kako Zivjeti duhovnost danas, odnosno na ðemu se ona mora temeljiti da bi bila

uistinu krðéanska? Odgovor óemo potraZiti u monaðtvu i monaðkoj duhovnosti -
koja svoj procvat doäivljava u otaðko doba - i to iz viðe razloga. Ponajprije, jer je

to duhovnost prvih krðéanskih stoljeéa, ili toðniie, ðitavog jednog tisuéljeéa, kada

su teologija i duhovnost bile ujedinjene i bitno upuéene jedna na drugu' Nadalje,

Zelimo se odazvati pozivu ðesto upuéivanu posveéenim osobama o nuänosti ,,po-

vratka na izvore", misleói pritom na karizmu redovniðke ustanove, konstitucije i
pravila, kao i na onaj izvor koji prethodi svakoj karizmi u Crkvi, a to je Objava,

evandelje - åivot, djelo i nauk Isusa Krista. No, vratiti se na izvore znaði i crpiti
svjeäinu evandeoske poruke iz razdoblja monaðtva u kojem su nikli i procvjetali
prvi oblici redovniðkog åivota.

Crkvena predaja svjedoði da su od samih poðetaka krðéanstva postojali oni
koji su ljubili Krista nepodijeljenom ljubavlju i potpuno se posvetili rastu Kra-
ljevstva. U apostolskom nagovoru o obnovi redovniðkog Livota po koncilskim
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E
smjernicama Evangelica testificatio papa Pavao VI. istiðe da je Duh Sveti veé od
prvih stoljeéa poticao ,,ðudesno odvaZne uðenike, djevice, pustinjake i anakorete"
koji predstavljaju ,,redovniðki Zivot u klici koja je sve snaZnije rasla i razvijala se,

granajuéi se u raznovrsne oblike zajedniðkoga ili samotniðkog åivota" (ET 3) kao
odgovor na Kristov poziv na nasljedovanje. Nað interes ovdje jest osvijetliti kako
se u monaðtvu, redovniðtvu ,,u klici", åivjelo jedinstvo s Kristom; kakvo je zna-
ðenje imala BoLja rijeë. u njihovu äivotu te kakvu poruku ostavljaju nama danas.
Povijest monaðtva je povijest svjedoðanstava onih koji su budno ðuvali da ne ohla-
di Lar njihove ljubavi prema Kristu ili, rijeðima oca zapadnog monaðtva svetog
Benedikta, da niðta ne pretpostave Kristu. Crkvi i svijetu su danas potrebna, vi5e
nego ikad, takva svjedoðanstva posvemaðnjeg odaziva, koja nose poruku duboko
proZivljene stvarnosti dijaloðke ljubavi Boga i ðovjeka.

Poseban naglasak stavljen je na drevnu molitvenu praksu ðitanja Rijeði Boå-
jelectio divina sa svrhom da u monaðkoj tradiciji i meditaciji pronademo nove
poticaje za naðe svakodnevno razmatranje Svetoga pisma koje se ponekad olako
propuðta, prepuðtajuéi ga na volju trenutaðnih osjeéaja i (ne)raspoloåenja. Sluða-

nje Krista, koji govori u svojoj rijeði, pridonosi rastu i uðvrðéenju na5e vjere, jer
vjera se rada iz sluðanja Rijeði, ustvrdio je sveti Pavao (usp. Rim 10,17). Neka nas

- osobno i zajedniðki - öitøna, meditirana, moljena i kontemplirana rijeë dovede
do onog ciljazbogkojega je vjeðna Rijeð siðla s nebesa, ataj je posluiaúl: ðitanjem i
sluðanjem upoznati, uzljubiti i izvrðiti volju nebeskog Oca. Õitati tako Boåju rijeð
da ona u nama oblikuje posluðno sinovsko srce i dovede nas do aktivne posluðno-
sti volji Oðevoj.

l. lzazov rrkulture povr5nosti6c

Posljednja rijeð u naslovu naðe teme je danas, pa podimo od nje, odnosno
od svijeta u kojem åivimo, a koji predstavlja velik izazov za redovniðtvo. Naime,
suvremeno druðWo ne promiðe vrjednotu i sposobnost sluðanja, veé, naprotiv,
svojim glasnim i raznovrsnim ponudama pospjeðuje otudenje ðovjeka od njega
samoga, od Boga i od drugih ljudi. Oko nas je previðe rijeði, a premalo ,,uha" i
sluðanja. Ili, ako i postoji uho, sluða se na brzinu, usput i povrðno. Zbog toga je sve

manje istinskih i obogaéujuéih meduljudskih susreta, a i susreti ðovjeka s Bogom,
po moliwi i sakramentima, gube na svojoj kvaliteti i djelotvornosti. Uronjeni smo
u ,,kulturu povrðnosti"2, u kojojje gubitak sposobnosti sluðanja prouzroðio i gu-
bitak,,dimenzije dubine". Takva kultura predstavlja istinsku opasnost koja se ne-

2 O tom pojmu vidi: A. DOMAZEI Buduénost duhovnosti i nova religijska svijest,
u: Sluäba BoZja 46 (2006.) 3, 275. Osim poznatoga katoliðkog teologa Romana Guardinija,
autor u ðlanku spominje protestantskog teologa Paula Tillicha koji je u dijagnosticiranju
danaSnje kulture i ðovjeka ukazao na izgubljenu dimenziju dubine.
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primjetno uvlaði u sve pore ljudskog pa i redovniðkog Zivota. Posljedice njezina
utjecaja su oðite: rastresenost je u porastu, i to u cjelokupnom äivotu, â ne samo
u moliwi; ljudi imaju sve veée poteökoée sa sabranoöéu, sa sposobnoðóu sluðanja
i pozornosti.

Da bismo se mogli oduprijeti toj kulturi, nuZno je izgradivati kontemplativ-
ne osobnosti i cjelovitu ljudskost, tvrdi Romano Guardini, smatrajuéi upravo to
zadaéom duhovnosti buduénosti: odgajati za duhovnu budnost, pozornost, sa-

branost i svjesnost.3 Kao lijek i protuteZu ,,kulturi povrðnosti" predlaäe ,,kulturu
meditacije", pri ðemu se ne misli na subjektivistiðki shvaéenu meditaciju, veé na
potrebu izgraãivanja istinske unutarnjosti, ðvrste osobne jezgre koja ée ðovjeka
uðiniti kadrim oduprijeti se prisilama modernog druðtva. Danaðnji ðovjek je ,,ne-
potpuri', kaåe Guardini, jer je razvio samo jednu dimenziju svoga bióa, ito aktiv-
nu, a zanemario je drugu, niðta manje vaånu, kontemplativnu dimenziju. Buduéi
da su za cjelovitost, tj. ,,potpunost" ljudskoga biéa nuZne obje dimenzije, potrebno
je ozbiljno posvjeðéivanje tog problema i istinsko zalaganje oko vraéanja ðovjeka
njemu samome. To konkretno znaëiosposobiti ga za duboki pogled u prosudiva-
nju samoga sebe i stvarnosti koja ga okruZuje, za ,,onaj odmak, pregled i slobodu
koji bi mu omoguóili donositi svjesne i slobodne odluke te stvarno oblikovati tijek
ljudske povijesti".a

Guardini spominje pet znakova ,,nepotpunosti" danaðnjeg ðovjekas, koji nama
posveéenim osobama mogu posluZiti kao svojevrsni kompas u otkrivanju onoga
ðto najviðe nagriza naðu unutarnju jezgru, a ðije posljedice veó svi pomalo osjeéa-
mo i zapaäamo. Znakovi su sljedeéi: a) danaðnji ðovjek ne zna viðe ðutjeti, a zbog
preplavljenosti rijeðima i brbljanjem rijeð gubi na ozbiljnosti, teåini i dubini; b)
zaboravio je, ili ne zna viðe, mirovati: uvijek je zaposlen, a jedino u mirnoéi njego-
vo djelovanje zadobiva svjeäinu i snagu uðinkovitosti; c) ne zna biti sam sa sobom,
tj. ostati ,,unutra", veé je stalno negdje drugdje: to ga ðini nesposobnim za unutar-
nju ,,preradu", asimilaciju onoga ðto prima izvanai d) dok s jedne strane njegovo
znanje, u kvantitativnom smislu, stalno raste, sposobnost za spoznaju sråi stvari
i razumijevanje cjeline opada; e) gubi sposobnost prave procjene i razlikovanja
izmedu sredstava i cilja, bitnog i sporednog, ili rijeðima proroka Jeremije, izmedu
dragocjenog i bezvrijednog (usp. |r 15,9).

Primijenimo nakratko treée spomenuto obiljeZje danaðnjeg ðovjeka na nað re-
dovniðki Zivot. Rijeð je o nedostatkt: osobne prerade tolil<th (pa i duhovnih!) sadr-
Lajakoje preðesto na brzinu ,,progutamd', pohlepno trðeéi dalje za novima. Kako
prepoznati tu zabludu i kako iz nje iziéi, na osobnu i zajedniðku korist? |edno

285.

isto,284-285.

isto,284.usp.
Isto,

usp.
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od moguéih rjeðenja jest u uspostavi ispravne ravnoteZ,e, odnosno u popravljanju
omjera izmedu slulønja i asimilacije nakon toga; izmedu primanja i pounutarnje-
nja. Potreban je pravilniji omjer izmedu trenutaka sijanja sadrLaja u nas (putem
predavanja, seminara, studija, knliga i dr.) i trenutaka prebiranja onoga ðto smo
ðuli ili proðitali. ono ðto nam nedostaje jest svojevrsni odmak od Lelje za priku-
pljanjem novih informacija i gomilanjem rascjepkanih djeliéa istine, kako bismo
mogli ponirati u bit i cjelinu stvari. stoga, umjesto (stalnog) naglaðavanja vaà,nosti
primanja novih sadråaja, u redovniðkim bi zajednicama trebalo joð viðe poticati
na osobnu asimilaciju i preradu svega primljenoga. To je jedan od lijekova protiv
povrðnosti redovniðkog à,ivota, ðime bismo ujedno ponudili i duhovnu terapiju
,,kulturi povrðnosti" naðega vremena.

2. Poticaji Crkve na neprestano vraóanje evandelju
Drugi vatikanski koncil ,,propisad' je takoder osobama posveóenog åivota li-

jek protiv povrðnosti u dekretu Perfectae caritatis. Taj lijek je neprestano vraóanje
evanãelju, ðto predstavlja vrhovno naðelo obnove redovniðkog Livota:,,slijediti
Krista kako je to izloåeno u evandelju" (PC 2). Crkveni dokumenti posljednjih
desetljeéa nastavili su produbljivati smjernice Koncila, stavljajuói sve veéu pozor-
nost na Rijeð Boåju u Zivotu i poslanju Crkve i posveéenogLivota. U apostolskoj
pobudnici verbum Domini Benedikt XVI. ukazuje na neke temeljne smjernice te
poziva redovniðtvo na ,,ponovno otkriée boåanske Rijeði", koja je ,,izvor stalne
obnove", sa åeljom da Rijeð sve viðe postaje ,,srce svakoga crkvenog djelovanja"
(VD 1). Na putu obnove i vraéanja na izvore redovnicima mogu uvelike pomoéi
tumaðenja crkvenog uðiteljstva i uðenje od crkvene predaje, osobito od bogate ba-
ðtine monaõke duhovnosti koja ne prestaje ðudesno svijetliti i privlaðiti na naslje-
dovanje. |edan suvremeni autor to ovako izrië.e:,,Monaðki samotnici zapalili su
neugasivu baklju unutar krðéanstva i pokazali dajeza pronalaZenje dragocjenog
bisera ðovjeku potrebno odreéi se svega. Kröéanstvo pustinje u jasnom je kontra-
stu s namirisanim k¡ðéanstvom naðih salona. Krðéanstvo je uvijek glas koji zove iz
pustinje, poziv na posvemaðnje darivanje."6

Povratak evandelju znaði povratak Kristu koji govori u crkvi preko svoje rijeði.
Za monahe biblijski tekst nije sadrZavao i prenosio samo poruku, tj. neíto, veé. je
predstavljao Nekogø. Ta rijeð je prisutnost, Netko.T To je razlog zaðto su biblijskoj
rijeði pristupali u stavu poklonstva, s dubokom svijeðéu da ih iz tih ,,slova" gleda i
oslovljava Ziva Rijeð,Isus Krist.

ry

6 Misao F. Cavalera, citirana u T. Z. TENSEK, Asketsko-monaika duhovnost
razdoblja. Poëeci i razvoj kríéanskog asketizma i monaítva do sv. Benedílcfa, KS,
2003,79.

otaëkog
Zagreb

' Utp. M. MAGRASSI, Biblija i molitva, Benediktinski samostan óokovac, 1988, 35.
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Naputak Ponovno krenuti od Kristø istiðe da vjerno ù.ivjeti krðéansku duhov-
nost znaði Dponovno krenuti od osobe Krista, pravoga Boga i pravoga ðovjeka,

prisutnog u svojoj Rijeði" (PKK 24). Boäja rijeë treba biti nadahnuóe za trajnu
obnovu iza jaëanje ljubavi i vjernosti, kaZe se u istom broju, podsjeéajuói na rijeði
Ivana Pavla II. upuóene redovnicima: ,,Ne smijete se umoriti u razmatranju Svetog

pisma i nadasve evandelja, tako da se u vas utisnu osobine utjelovljene Rijeði".

Posveéene osobe postaju uvjerljivi ,,sluåbenici Rijeði u evangelizacijskoj zadaéi"

samo ukoliko su hranjene Rijeðju te oslobodene i oblikovane evandeljem, zaklju-
ðuje Ivan Pavao IL

BoLjarijeë, je,,prvi izvor svake krðéanske duhovnosti"; ona hrani osobni odnos
s Bogom i njegovom voljom, kaZe se u apostolskoj pobudnici Vita consecrata (br.

94). Dokument Bratski ùivot u zajednici istiðe da je zajedniðka moliwa u redov-
niðkim zajednicamaposljednjih godina obogaéena novim molifvenim izriðajima.
Osobito se plodnim pokazuje prakticiranje lectio divina, u kojoj sluðanje i raz-

miðljanje o Boåjoj rijeði kao i prenoöenje osobnih iskustava hrani vjeru, nadu i
ljubav i poveéava uzajamno povjerenje (usp.BZZ 16). To je ,,stara i uvijek vaí,eéa

predaja'l kaäe se u apostolskom pismu Novo millennio ineunte; u njoj se dogada

Zivotni susret sa åivom Rijeði koja ,,zahvaé,a, usmjerava i oblikuje Zivljenje" (NMI
39). Iedan od glavnih plodova molitvenog ðitanja BoLje rijeëi jest kontemplativni,
vjerski pogled na stvarnost, stjecanje mudrosnog znanja (usp. PKK 24; YC 94;

vD B7).

U listopadu 2008. godine u Vatikanu je odrZana Biskupska sinoda na temu

,,Rijeð Boäjauåivotu i poslanju Crkve". Najveéa pozornost na Sinodi posveéena je

molitvenom ðitanju Svetoga pisma, naglaðeno je u apostolskoj pobudnicíVerbum
Dominí:,,Sinoda je viðe puta inzistirala na potrebi moliwenog pristupa svetom
tekstu kao temeljnom elementu duhovnog äivota svakog vjernika, u razliðitim
sluZbama i åivotnim stanjima, s posebnim upuéivanjem nalectio divina" (br. B6).

U istom broju pobudnice, razmiðljajuéi o velikoj patristiðkoj tradiciji i toplo je

preporuðujuéi svakom vjerniku, istiðe se da je Rijeð Boåja ,,u temelju svake auten-
tiðne kröéanske duhovnosti". U posebnom podnaslovu ,,Rijeð Boäja i posveóeni

å,ivot" Sinoda podsjeéa osobe posveéenog ävota na glavni izvor njihova Posto-
janja: posveóeni åivot se ,,rada iz sluðanja Rijeði", koje zatim rada posluðnoðóu

i prihvaéanjem evandelja kao vlastite åivotne norme (usp. VD 83). Pobudnica
podsjeéa nadalje sve redovniðke zajednice na zahtjev koji danaðnje vrijeme stavlja
pred njih, a taj je da budu ,,istinske ðkole duhovnog Zivota" u kojima se ðita Sve-

to pismo i stjeëe mudrosni pogled na svijet i na cjelokupnu stvarnost. To je put
preobrazbe i obnove, kako pojedinca tako i zajednice, smatra sveti Augustin: ,,Po

Rijeði si stvoren, ali je potrebno da po Rijeði budeð i oblikovarÍ' (VD 50). To je put
ðovjekova vraéanja njemu samome i spoznaje tko je, ðiji je i kamo ide, jer je po
Rijeði stvoren, oslovljen i pozvan te ,,ne moLe razumjeti sebe samoga ako se ne
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otvori ovom dijalogu" (VD 22). Stoga je izriëita äelja Benedikta XVI. i sinodalnih
otaca da u Crkvi ,,procvjeta'novo doba veóe ljubavi prema Svetom pismu"' (VD
72) kako bi svi njezini ðlanovi po molitvenom i vjerniðkom ðitanju BoLje rijeëi
produbili svoj odnos s Kristovom osobom.

3. Mona5ka duhovnost i traZenje Boga

Rijeð, koja ne prestaje oblikovati pojedince u Crkvi, ta ista Rijeð oblikovala je
generacije autentiðnih krðéana prvih krðóanskih stoljeéa, nazvane monasima. Tko
je zapravo monah? Sam pojam ,,monah" dolazi od grðke rijeði ,,monachós", ðto
izvorno ne znaëi sâm, osamlj en, nego jedan. To je pravo znaðenje pojma monah:
oznaðuje onoga koji je u samom sebi ujedinjer. Kao takav, jedan - tj. ujedinjen,
cjelovit - sposoban je i za jedinstvo s Bogom i s drugima.s Monah je ,vjernik koji,
po svome intimnom pozivu, na primjereniji naðin teZi ostvarenju nasljedovanja
Isusa, i to ne samo u duhu nego i svojim izvanjskim obliðjem, äivotom u samoéi".
On ostaje ,,u svijetu, ali nije od svijeta, jer njegov je Zivot s Kristom sakriven u
Bogu, åiveéi samo za slavu BoZju, slavu Oðevu".e

Monaöko zvanje moåemo definirati kao istinsko traäenje Boga, koje se ostvaru-
je radikalnim nasljedovanjem Krista. Znakoviti su vrijeme i motiv nastanka mo-
naðtva, istodobno na raznim mjestima, iako s razliðitim intenzitetom.r0 Rijeð je o
kraju 3. i poðetku 4. stoljeóa, kada Crkva zadobiva slobodu i izlazi iz katakombâ te
se puni mnoðtvom prosjeðnih ljudi koje ne privlaði heroizam. S prestankom pro-
gona, naime, nastaju novi problemi:blai.a vremena i povoljnije prilike u druðwu
pogodovale su osrednjost, mlakost, konformizam. To je Crkvu moralno oslabilo
jer, dobivajuéi na broju, gubila je na kvaliteti. Mona5tvo se pojavljuje kao pokret
osporavanja koji se odriðe povlastica i lagodnosti, koje im svijet nudi, izabiruéiLi-
vot radikalnog odreknuéa radi Krista. Pojedinci se ne mire s nastalom situacijom
u Crkvi, u koju se uvukla prosjeðnost i malogradanski duh te nalaze odgovor na
svoju unutarnju teZnju u monaðkoj duhovnosti. Ta se duhovnost sastoji u trajnom
posvjeðéivanju poziva na ,,traäenje Boga fedinoga u pustinji nutrine, gdje odzva-
nja njegova Rijeð"; ona je poziv na ,,nasljedovanje Krista u vjeri s bespridrZajnom
ljubavlju, skidajuéi sve sa sebe".rr

Pustinja je bila idealno mjesto za takav naðin åivota. Kasnije se razvio cenobiti-

t Usp. T. Z. TENSEK, Asketsko-monaíka duhovnost otaëkog razdoblja, g-10.
e Isto,93.

'o Usp. isto, 3L-37 . Autor istiðe da je povijesno neodrZiva tvrdnja ,,koja se donedavna
provlaðila u manualima, da je monaöki fenomen roden u Egiptu i da se odande pro5irio
po krðéanskom svijetu', veé se pokret istovremeno pojavio na viðe mjesta. Ta ðinjenica,
medutim, nipoðto ne stavlja u pitanje izuzetnu ulogu koju je Egipat imao u najranijoj mo-
naðkoj povijesti te je, zbog tih razloga, nazvan ,,kolijevkom monaðtva" (str. 37).

't S. PINCKAERS, Pøvloy i Tomin nauk o duhovnom Zivotu, KS, Zagreb 2000,249.
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zam (Livot u zajednici) u kojem se takoder vjeäbala sabranost, traienje Boga u pu-
stinji srca. Odabir pustinje nema samo geografski nego i duhovni razlog,jer, kako
netko reðe: pustinja je mjesto koje ne trpi osrednjost i mlakost. Ttr se uði, vjeäba,
bori kako biti sav zaBoga, a ne poloviðan, osrednji, mlak. Tu se ulazi u unutarnju
dinamiku ,,ostavljanja svijeta", o ðemu govori na duhovit naðin crtica iz monaðkog
Livotia, spominjuói mladog novaka koji je pitao iskusnog pustinjaka: ,,Oðe, moram
li sada posve napustiti svijet?", pri ðemu je dobio sljedeéi odgovor: ,,Ne boj se, ako

tvoj åivot bude zaista krðéanski, svijet óe napustiti tebe."r2

Tijekom povijesti to je povlaðenje u samoéu - u åelji za radikalnim odricanjem
i rastom u k¡ðóanskim krepostima - ðesto bilo pogreðno tumaðeno kao bijeg od
svijeta,fugø mundi.Ipak, monaðtvo nije neki odijeljeni svijet, veé pruåa svjedoðan-

stvo da je svaki ðovjek pozvan, u skladu s vlastitim zvanjem, uéi u samoéu odnosa s

Bogom, noðen iedu za apsolutnom boäanskom ljubavlju.t3 Monahe je jednostavno

nosila äelja biti ,,savrðeni krðóani", vjerni onome ðto je bitno. I upravo stoga, jer su

ljubitelji bitnoga, oni postaju gorljivi borci protiv osrednjosti, smatrajuéi najveéim
neprijateljima krðóanstva prosjeënost i udvorniítvo (laskanje) - ne velike grijehe -
koje je moguóe pobijediti, ne u drugima, veé u sebi.ta Stavimo li te ,,neprijatelje" u
kontekst danaðnjeg redovniðtva, s lakoéom éemo otkriti koja su to glavna bojiðta
gdje nam je osobito bdjeti i odluðno se boriti - jasno, poðevði svatko od sebe.

4. Duhovnost slu5anja Rijeði i poslu5na vjera
Za borbu protiv napasti osrednjosti i udvorniðtva monasi su se opskbljivali du-

hovnom hranom, a glavno duhovno jelo bilo im je Rijeð Boâja i molitva. Monaðka

duhovnost crpi svoju snagu i djelotvornost iz Svetog pisma, istiðu poznavatelji te du-
hovnosti: ,,Nemoguée je govoriti o monaðkoj duhovnosti koja nebi svoj temelj nalazi-
la u Svetome pismu. Mona$ka je molitva sva bila pokrenuta i usmjerena prema svetim

þigama."'s Prema pravilima sv. Pahomija, sv. Bazilija i sv. Benedikta, monasi su veéi

dio dana provodili u ðitanju i meditiranju BoZje rijeði, ðime su povezivali rad i moli-
tvu. To je bila njihova glavna asketska praksa, koja ih je vodila u procesu ujedinjenja
s Bogom, sobom i drugima. Uðili su napamet pojedine biblijske kttjige, a nerijetko i
svih 150 psalama, kako bi tijekom dana mogli,,boraviti'u BoZjoj rijeði te na taj naðin
izgraðivati svoj duhovni Zivot, uðvrðóivati vjeru i rasti u povezanosti s Bogom.r6

Kao istinski ljubitelji Rijeði, oni postaju i njezini izvrðitelji; sluðanje se kod njih
pretaðe u posluðnost. To su dvije dimenzije vjere: Bogu koji se objavio, ðovjek treba

''z M. DOROTEI, Duhovitost duhovnìh - zgode pustinjskih otaca,23.

'' Usp. S. PINCKAERS, Pavlov i Tomin nauk o duhovnom Zivotu,249.

'' Urp. T. Z. TENSEK, Asketsko-monalka duhovnost otaëkog razdoblja,Tg

's M. DOROTEI, Povijest monaltva, Verbum, Split 2006, 76.

'o Usp. isto,78.
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odgovoriti posluðnom vjerom (usp. Rim 16,26).Yjera)e,,primjeren odgovor ðovjeka
Bogu koji govori", kaze se u pobudnici verbum Domini (br. 25). To je ðovjekov stav
pred Bogom, gdje se ðitava osoba predaje Bogu. vjera, dakle, nije samo intelektualno
pristajanje uz istine veó egzistencijalno prianj anje uz vjeðnu Istinu, Isusa Krista.

Pavlova misao da se vjera radaiz sluðanja Rijeði (usp. Rim 10,17), kasnije pro-
dubljivana u crkvenim dokumentima, prisutna je i u prvoj enciklici pape Fra-
nje Lumen fidei (svjetlo vjere). vjera je usko povezana sa sluðanjem Boga koji se
objavljuje, oslovljava ðovjeka i upuéuje mu svoju rijeð, ðitamo u enciklici. No, da
bi bila cjelovita, vjera ne moze ostati samo na sluðanju, veé treba prerasti u ,,odgo-
vor na Rijeð upuéenu pojedincu osobno, na Ti koje nas zove po imenu" (LF S). Tek
kad su prisutne obje dimenzije, tj. sluðanje i odgovor, vjera postaje pravo svjetlo
na äivotnom putu; ona, naime, ,,'vidi' u ônoj mjeri u kojoj hodi,, u kojoj ülazi u
prostor koji je otvorila Bo|ja újeë" (br. 9).

Novost biblijske objave jest u tome da se Bog daje upoznati u dijalogu koji
zeli imati s nama ljudima, kako je veé Koncil ustvrdio u enciklici Dei verbum:
,,Nevidljivi Bog u svojoj velikoj ljubavi govori ljudima kao prijateljima i s njima
druguje, da ih pozove i da ih pripusti u zajedniðtvo sa soborn" (DV 2). zaslulanza
ponovno aktualiziranje biblijskog razmatranja, Koricil podsjeéa da je crkva ,,uvi-
jek ðastila boäanska Pisma", koja, zajedno s predajom, ,,uvijek bijahu i jesu crkvi
vrhovno pravilo njezine vjere" (DV 21).

5. Molitveno ðitanje Boãje rijeði
Iectio divínø - pojam i znaðenje

Pogled unatrag u povijest pokazuje nam da je prakticiranje ðitanja svetog pisma,
nazvano kasnije lectio divina, vrlo staro, a prema tvrdnji jednog bibliðara, staro je
koliko i Biblija.t? Ta molitvena praksa poznata jeveé u prvoj crkvi, no naziv se, kao
tehniðki izraz, javlja u 3. stoljeéu, a kao uobiðajen pojam prisutan u spisima crkve-
nih otaca pojavljuje se u 4. stoljeéu. Crkveni oci, medu kojima su mnogi bili monasi,
prakticirali salectio osobno i sa svojim uðenicima, pozivajuéi i ostale vjernike na taj
oblik molitve u svojim domovima.'8 Plod njihova uranjanja u Rijeð jesu toliki sjajni
biblijski komentari iz kojih i danas Crkva crpi nadahnuée zasvoj hod i rast u vjeri
i ljubavi. u monaðkom zivotu, u pustinjama i u samostanima, lectio divina postaje
njihovom svakodnevnom hranom. Monasi ne brinu toliko za definicije; oni duhov-
ne stvarnosti jednostavno proåivljavaju, a manje o njima raspravljaju.te

" - 
Usp. E. BIANCO, Lectio divina. Susret s Bogom u njegovoj rijeöi, Katehetski sale-

zijanski centar, zagreb 2005, 13. Tvrdnja preuzeta iz: G. zEVINi, La Lectio Divina nella
comunità cristiana. Spiritualità, metodo, prassi, Queriniana, Brescia L999, 17.

tt U.p. E. BIANCO, Lectio divina. Susret s Bogom u njegovoj rijeëi, 17

" Usp.M. MAGRASSI,Biblija i molitva,23.

ry
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Tu staru moliwenu praksu nije lako definirati. U doslovnom prljevodu,lectio
divina znaëi ,,boLansko ðitanje". Prvi izraz,Iectio, viðe je od obiðnog ðitanja' Nað

hrvatski izriëaj (ðitanje) moZda nije najprikladniji jer moLe oznaëavati povrðnu

radnju, koja se ðesto obavlja na brzinu, s premalo zanimanja,,,gutajuói" slova'

To nije ni studij, jer taj izraz podsjeéa viðe na umni rad i znanstveno istraZivanje,

dok je monaðka namjera i praksa bila neðto posve drugo od obiðne teänie za obo-

gaéenjem vlastite naobrazbe, bilo to i teoloðke i biblijske. Lectio nije ni meditaci-
ja, jer izraz zvuði previðe pijetistiðki i voluntaristiðki. Najprikladnije je, smatra E.

Bianchi, zadrLati sam latinski izriëaj lectio divina, ðto on tumaði izrazom,,Paro-
la pregata"2o, odnosno, na hrvatskom, ,,moljena Rijeð" ili ,,moliti Rijeð". Sljedeéi

izraz, divina, koji u doslovnom prijevodu znaëi ,,boäanskd', nað bibliðar fra Bo-

naventura Duda tumaði u predgovoru knjige M. Magrassija ovako: ,,Ono [ðitanje]
je boZansko u dvostrukom smislu, po izvoru i po dodiru: od Boga proistjeðe i
ðitatelj e poboZanstvenjuje."2r

Lectio divinaje ,,naðin traâenja Boga i susret s njim' u njegovoj rijeði.22 To je

ðitanje Boåje rijeði pretvoreno u molitvu - odatle i izrië,aj molitveno ili vjernië-
ko ëitanje. Prema sv. Benediktu, ta moliwena praksa predstavlja jednu od triju
temeljnih aktivnosti monaha, zajedno s molitvom (opus Dei) i radom. Rijeð je

o ,,paåljivom i briZnom ðitanju Biblije, koje se prakticira svakoga dana da bi
se hranio åivot vjere na ðesto mukotrpnom putu Prema ostvarivanju vlastitog
poziva".23

5.1. Pristup biblijskom tekstu: stavovi i duhovna raspolo¿enia

Danas nam se mnogi vjernici laici obraóaju pitanjem kako pristuplúí biblijskom
tekstu, uvjereni u naðu kompetentnost na tom podruðju - jer da toliko dnevno

molimo! Da bismo odgovorili najprije sebi, a onda i njima, posluðajmo pouku

koja nije izrasla iz knjiga, veé iz ustrajne molitvene prakse, iz Livota vjere, nade i
ljubavi. Monaðka tradicija spominje neke preduvjete, stavove ili duhovna raspolo-

äenja koji omoguéuju da ðitanje BoZje rijeði postane istinski susret sa åivom Rijeði

koji je kadar preobraziti naðu ljudsku egzistenciju.

Prvi vaZan preduvjet jesl ðistoéø srca, a oznaëava,,odsutnost bilo koje privri'e-

'o Usp. E. BIANCHI , Pregare la Parola. Introduzione alla ,,Lectio Divina", Piero Gri-
baudi, Milano 1996,25.

2r M. MAGRASSI, Biblija i molitva,5.
22 E. BIANCO,Lectio divina,9,13.
23 Isto, 18-19. Ovdje bismo mogli upozoriti na danaðnje (ëesto) povrðno shvaéanje

i tumaðenje, pa i zloupotrebu lectio divina, koja je, kako moåemo zamijetiti, danas ,,u
modi". Tako jé, na primjer, pogreðno timizrazom nazvati bilo koje ,,poboZno razmiðljanje"
o biblijskom tekstu (isro,9). Nadafe, Carlo M. Martini istiðe da lectio divina nije-neko
egzegetsko predavanje ili konferencija, nije ni ðisto filozofsko ili spekulativno razmiðljanje
(isfo,31).
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ry
nosti stvorenjima" koja bi hladila zar ljubavi prema Bogu i odvraóala od njega.2a
Monasi su znali da se do ðistoée srca - do tog moralnog stanja koje osobu ðini po-
uðljivom, sposobnom i spremnom prihvatiti Boåju rijeð - dolazi samo asketskim
nastojanjem i ustrajnom borbom. Õistoéa srca stvara, dakle, unutarnju slobodu za
potpuno predanje Bot:joj ljubavi i otvara srce ,,duhovnom znanju" koje se, zaKa-
sijana, sastoji u poznavanju svetoga pisma. on kaäe da netko moåe imati lakoéu u
govoru i koristiti otmjene izraze tumaðeói Boäju rijeð, ali da je neðto posve drugo

"prodiranje u nutarnje znaë,enje nebeskih rijeði", te zakljuðuje: ,jlo neée nikada
osvojiti svjetovna znanost i izobrazba, nego jedino ðistoóa duðe koju rasvjetljuje
Duh Sveti."25

sljedeéa duhovna raspoloäenja )esu vjera i poniznost. Biblijskom tekstu se ne
prilazi naravnom pameóu, veó pogledom vjere, pameéu koja je rasvijetljena vje-
rom i djelotvornom snagom Duha svetoga. Õitatela treba prozimati osjeé,aj za
otajstvo, za sveto, odakle proizlazi sveti strah i divljenje.26 Prema sv. Grguru veli-
kom, u svetom tekstu treba traåiti svakodnevnu hranu za svoju duðu, a neteLitiza
stjecanjem znan)a. Potrebna je, istiðe, ,,intelektualna poniznost", koja predstavlja
prvo pravilo u pristupu svetom pismu, ðto medutim ne iskljuðuje ozbiljno pro-
uðavanje teksta.27 lpak, za ulaåenje u dubinu, i radi duhovne koristi, neophodna
je poniznost. Na stav poniznosti i malenosti potiðe nas ðinjenica da je sama bo-
åanska Rijeð, radi nas postala malenom, ili patristiðkimizrazomreðeno, ,,Rijeè se
skratila", kai,e verbum Domini (br. 12). Naime, nastavlja pobudnica, vjeðna Rijeð
je postala ,,tako malena da ude u jasle"; postala je dijete, da ,,Rijeð postane nama
razumljiva". Rijeð sada ima i lice da je moåemo vidjeti u Isusu iz Nazareta.

sveti Augustin iznosi svoje pouðno iskustvo: ,,oholica sam se usudio trailiti
ono ðto samo ponizan moze naéi."28 Kad napokon, umoran od traganja za isti-
nom, odluðuje prouðavati Sveto pismo, primjeéuje da je to ,,neðto ðto nije shvat-
ljivo oholima", da je rijeð o zdanju,,s niskim ulazorn" te svjestan svoje tadaðnje
nadutosti priznaje:,,4 ja nisam bio takav da sam mogao uéi u nj i sagnuti ðiju da
se prilagodim takvu hodu. (...) Moja je, naime, nadutost bjei-ala od njezine skro-
mnosti, a moja oðtroumnost nije prodirala u njezine dubine. Ali je ona ipak bila
takva da je rasla s malenima, no meni je bilo ispod ðasti da budem malen. Nadut
od oholosti sâm sam se sebi ðinio velik."2e vjeðna Istina izmiðe ne samo oholom

M. MAGRASSI, Biblija i molitva,5T-58; takoder M. DOROTEI, povijest mo-
naítva,60-6L.

2s Citirano u M. MAGRASSI, Biblija i molitva,58.

'u Usp. isto, 38-39, 4I-44, 6l-62.

" Usp. BENEDIKT Yl, Uëitelji - oci i piscí prvoga tisuéljela, Verbum, Split 2011, 4t-

28 Citirano u M. MAGRASSI, Biblíja i molitva,60.
2e Sv. AUGUSTIN, /sporzy esti, lll, 5,9, KS, Zagreb ZOO7, 43.

42.
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pogledu veé i ljudskoj znatiäelji, a objavljuje se onima koji u sebi ðuvaju i njeguju

stav divljenja i svetoga straha, svjesni da stoje pred neiscrpnim otajstvomBoäiega
biéa.30 |edan takav usklik divljenja pred otajstvom Svetoga Provreo je iz Augu-
stinova srca te odjekivao u ðitavoj tradiciji: ,,Divne li dubine u tvojim rijeðima!

Njihova je povrðina, evo, pred nama i veseli nas kao djecu. Ali divna je njihova
dubina, BoZe moj, divna je njihova dubina! Strah me je gledati u nju, strah od
ðtovanja i drhtaj od ljubavi."3t

Spomenimo joé ljubav kao unutarnji stav koji otvara vrata pravoj spoznaji i
boåanskoj mudrosti. Vlastitim iskustvom owjedoëen, Origen kaäe da je ljubav

,,privilegirani put za poznavanje Boga" te da nema autentiðne spoznaje Krista bez

zaljubljenosti (VD 86).32 Smatra da je za razumijevanje Svetoga pisma, joð viðe od
prouðavanja, potrebna prisnost s Kristom i molitva. I sveti Jeronim, veliki ,,za-

ljubljenik' u Rijeð BoZju - jer Biblija je za njegabila Netko - govorio je: ,,Ljubi
Sveto pismo i mudrost ée te ljubiti; ljubi ga njeZno i ono ée te ðuvati; ðasti ga i ono

ée te zamilovati."33 Zatim zakljuðuje, tko ljubi poznavanje Pisma, taj neée ljubiti
poroke.

5.2. Õetiri koraka lectio d.ívina

Õitanje

Citanje (lectio) zapravo znaði sluðanje, ðto je temeljni stav krðéanina. Da bismo

se mogli otvoriti sluðanju, odnosno Nekomu, potrebna nam je milost Duha Sve-

toga, koji je nadahnuo rijeð i opet je oZivljuje u onome tko je sluða. Ili, rijeðima
sv. Grgura Velikog, ,,isti Duh koji je dodirnuo duðu proroka, sada dodiruje duðu

ðitatelja'.il Taj veliki nauðitelj, nazvan nauðiteljem ëei,nje, u biblijskom tekstu na-

zireBoga i njegovu tajanstvenu prisutnost; kad sluða njegove rijeði, kaåe, ,,kao da

mu vidim usta".3s Õitanje za njega nije samo umni rad nego i naPor srca, ðeZnje,

kao ðto je reðeno: ljubav pridonosi spoznaji Boga. Treba, dakle, tako ðitati da ðita-

nje postane traåenje Ljubljenoga, traäenje,,onoga koga ljubi duða moja" (P) 3,4).

Prema Origenu, takvo nas ðitanje dovodi do Krista koji se pojavljuje iza zida ,,slo-

va", proviruje kroz reðetke, kao zaruðnik iz Pjesme nad pjesmama.36

Poznatu misao-vodilju monaha i crkvenih otaca Augustin ovako izralava:

'o Usp. M. MAGRASSI, Biblija i molitva,3S-39, 61.
3' Sv. AUGUSTIN, lspot ijesti,XIl,14,17.
32 Vidi i BENEDIKT XYI., Crkveni oci. Od Klementa Rimskoga do Augustina, Yer-

bum, Split 2011,35-36.
33 Isfo, l18.
34 E. BIANCO, Lectio divina,45.
35 Citat ttzet iz: M. MAGRASSI, Biblija i molitva,2T .

'o Usp. isto,44,53-54.
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E
,,Kada ti ðitað [biblijsk tekst] Bog je onaj koji ti govori; kada molið ti si onaj koji
govori Bogu" (vD 86). Kako, dakle, ðitati da bismo,,ðuli" Boga koji nam g*orii
Õita se polako i sabrano; po preporuci starih, i viðe puta, u sirano; i vjeiniðkoj
pozornosti na prisutnost bozanskog Sugovornika. pozornost na prisutnog Sugo-
vornika osobito je istaknuta u monaðkoj tradiciji. Naime, lectio (ëitanje) ü;ba biti
uistinu divina (bozansko), a to postaje ukoliko se biblijski tekst ðita i Drugim, u
dijalogu, ,,u dvoje", ðto je veé po sebi molitva.3z Õitati na taj naðin znaði i sluðati
i primiti, ne samo rijeð, tj. poruku, nego i Rijeð, tj. osobu, samoga Krista - ðto je
neusporedivo viöe nego o biblijskom tekstu samo razmiðljati.

osim ðitanja u dijalogu, vaLnoje nastojati upoznati autentiðni sadr1aj,odno-
sno traåiti ðto kaåe biblijski tekst u sebi, koja je njegova glavna poruka, 3to k.¿.
o otajstvu Kristova iivota i poslanja, o crkvi. Inaðe, upozorava Benedikt xvl. u
pobudnici verbum Domini,postoji opasnost da u sebi prebiremo svoje, a ne Boz-
je misli (br. 87). I tako se, umjesto Bogom, bavimo sobom. Da bi sé ro izbjeglo,
preporuðena metoda jest ,,ðitanje Biblije pomoéu Biblije".æ To znaði ðitati tekst u
njegovu neposrednom, ali i öirem kontekstu; potraåiti paralelna mjesta, osvrnuti
se na biljeöke na dnu stranice (npr. kod/eruzalemske Biblije);mogu nam posluZiti
i biblijski komentari ili neka druga pomagala. Zanimtjivo je ðutiðto;e obiðavala
govoriti sv. Terezija od Djeteta Isusa, åedna dublje spoznaje i biblijskog teksta i
Boäanske osobe: ,,Da sam sveéenik, temeljito bih nauðila hebrejski i gieki kako
bih upoznala boåansku misao onako kako se Bog udostojao izraziti jerrãsi- ¡rrd-
skim jezikom."3e

Meditacija
sljedeói korak jest meditacija, koju obiðno poistovjeóujemo s ,,primjenorn,

proðitanoga teksta na vlastiti Zivot. No u toj primjeni ne bismo trebali odviðe åu-
riti. Naime, iako poslije lectio (ëitanja) slijedi suoðavanje biblijskog teksta s osob-
nom stvarnoðéu, ipak krðéanska povijest pokazuje da to nije neðto automatsko i
brzinsko, nije neki ðisto razumski ili moralistiðki ðin. Monaðki pojam meditacije
ne odgovara znaðenju koje se danas pridaje tom izrazu, koji imã viðe prizvuk sú_
stavno sredenih i psiholoðkih vjeLbi,ðto mnoge optereóuje i obeshrabiuje te neri-
jetko napuðtaju i Bozju rijeð i moliwu. Monaðka je meditacija prvensweno tezila
i usmjeravala Kristu, a sastojala se u litanijskom ponavljanju pojedinih biblijskih
rijeði ili redaka, ðto se na zapadu prevodilo izrazom ruminatio.ao Taj izraz d.o-
slovno znaëi,,Lvakati", ,,prezivati", dobro samljeti Bozju rijeð u ustima svoga srca,

" Usp. E. BIANCHI , Pregare la parola,35.
38 E. BIANCO, Lectio divina,48.
3e citat u: isfo, 49. Tu Svetiðinu misao, tumaði autor, preuzeo je M. Zerwick ,,kao po-

svetu svom glasovitom reksru filoloðke analize Novoga zav1eta,,.
no Usp. M. DOROTEI, Povijest monaltva, 59,77-g0.



ry
29. redovniëki dani

poput hrane u ustima. Monah Dorotej opisuje u svojoj knjizi kako su to monasi

ðirrilir ,,Nukon ðto bi proðitali oclredeni tekst, nanovo bi ga izvlaðili u paméenje i
stvarali u svome srcu prostor gdie é,etaBoi-iarijeð trajno boraviti. Najjednostavnì-

je reðeno, meditirati jà znaëiloponavljati neprestano svojim ustima rijeð BoZju."ar

Zatakvumeditaciju, koja se sastoiala u ponavljanju (pojedinih) rijeði u svom srcu'

bili su sposobni i najjednostavniji kao i najuðeniji monasi, pojaðnjava spomenuti

autor. Põnavljana rijeð donosi i svoj plod: ona proðiðéuje i prowjetljuje ðovjekov

um i bistri mu pogled za duhovno znaëenie koje se Wije izavela slova.

Pojam ruminatio znaði i kuíati rijeë. To je ono ðto govori Psalam 34: ,,Kuðajte

i vidite kako je dobar Gospodin!" (r. 9). Kuöanje se dogada zadrLavaniem, ëuva-

njem rijeði u svom paméenju s pogledom upravljenim na Krista, sve dok ne isci-

jedimo njezin ,,okus" i njime natopimo osobnu stvarnost. Na taj se naðin Siri pro-

stor u vlastitom srcu, a rijeði izgovorene u proðlosti postaju naða sadaðnjost (usp.

vD s7). Bog nam sada govóriu dubini naðega srca, blago nas pouðava i poziva na

predanje. I tako Ri;et, ðuvana u srcu, malo pomalo priprema i krði put za ðovjekov

ãdgouo.. Poznavaielji monaðke duhovnosti tvrde da nas upravo ruminatio avodi

u istinsku meditaciju i praksu. Drugim rijeðima, tek nakon ruminatio spoznaje-

mo kako uðiniti applicatio,odnosno primjenu teksta na vlastiti Livot, a da pritom

ne upadamo u psihologizam ili subjektivizam, niti da sve svedemo na ispitivanje

savjeìti.n' S obzirom na nerijetku opasnost subjektivistiðkog pristupa i tumaðenja

Biblije (subjektivizam), tu je opasnost moguée izb¡eëiako u biblijskom tekstu naj-

prije traZimo ,,mistiðni" pa tek onda ,,moralni" smisao; tekst najprije primijenimo

na Krista i Crkvu, a nakon toga na svoju konkretnu stvarnost'a3 Dakle, tek kada

duboko u nama od;ekne ono ðto se dogodilo u Kristovu å,ivotu, rasvjetljava se i
nað osobni äivot te jasnije spoznajemo koje nam je izbore ðiniti kako bis¡no se ðto

potpunije suobliðili Kristu.

Monaðka tradicija ukazuje i na vaZnost detalja u meditaciji. Meditacija ne

poznaje zurbu ni povrðnost,veé zahtiieva uoëavanje detalja, pojedinih glagola,

g.rtu... Meditacija je, prema origenu, kopanje u dubinu.Traäenie i nalaäenje skri-

i.nog evandeoskog,,blaga" (usp. Mt 13,44).Origen kaåe: ,,Promotrite svaki detalj

koji jã napisan. AÈo tko zna kopati u dubinu, naói ée blago u detaljima, a mo'åda

i dragocjéne bisere misterija kako leäe sk¡iveni ondje gdje ih nismo oðekivali."aa

Pozorno osluðkivanje govora detalja dovodi nas do otajstva BoLjega i do nas

samih, pozivajuéi nas na obraéenje. S tim u vezi poznate su dvije klasiðne uspo-

redbe: õgledalo i mað. Boi-ja úieëje poput ogledala u kojem (najprije) gledamo

at Isto,59.
n' Usp. E. BIANCHI, Pregare Ia Parola,54-57,82.

" usp. M. MAGRASSI, Bibtija i molitva, g0; takoder E. BIANCO, Lectio divina,5L
a,t Navod uzet iz ðlanka M. SHERIDANA, Biblija kako su je ðitali crkveni oci,u: Biblija

danas, L-2 (2012.),28.
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odraz Kristova lica, a uz njegovo vidimo i svoje lice. Vidimo ono ðto bismo trebali
biti ili, kako kaze apostol fakov u svojoj poslanici, motrimo ,,svoje rodeno lice u
zrcaltJ" (fak 1,23), osluðkujemo zamisao oca stvoritelja o nama samima, prepo-
znajaéi u Kristu ne samo lice svojeg rodenja nego i lice svojeg preporodenja.as

Druga slika je slika maða. Rijeð, koju ðuvamo u srcu i pamóenju, Liva je, dje-
lotvorna i oðtrija od maða; ona prosuduje ðovjekove nakane i misli srca (usp. Fieb
4,12). Rijeð nas, dakle, mora raniti, istra¿iti naðe pogreðne korake, potaknuti na
obraéenje. U protivnom, istiðe M. Magrassi, obavljamo samo neku,formalnost",
bez istinskog obraéenja, jer ,,ðitanje kojim Boïja újeë samo pogladi povrðinu
duöe, a ne prodre u misao, srce i åivot, takvo se ðitanje prgtvara u formãlizarn..ao
samo u mjeri u kojoj rijeð ,probode" naðe srce, tj. kad se od nje trpi, samo tada
ée dotaknuti i srca drugih, izriðe sliðnu misao u joð snaznijem tonu Grgur veliki:
,,Propovjednik mora svoje pero umoðiti u krv svojega srca; tako ée uspjeti dopri-
jeti i do uha bliånjegt'.A7 A ðto o tome kaze sveti Augustin, donosi apostolska po-
budnica verbum Domini:,,Nesumnjivo jebezploda tko propovijedã Rijeð Bozju,
a ne sluða u svojoj nutrini" (br. 59). Rijeð, dakle, treba biti stavljena u ,,zemljilte
naðeg äivota", mora postati jedno s naðim biéem i dobiti istinski Zivotni peðat kako
bi mogla proklijati i donijeti rod, i nama osobno i drugima.as

Molítva

,,Razmatrano ðitanje", u kojem je duöa uzela zalet dase vine prema Bogu, samo
se po sebi razlijeva u molitvu.4e To je treéi korak ili stupanj s lectio divina. Mo
litvu ovdje shvaéamo pod vidom naðeg odgovora Bogu koji nam je govorio. Sto
odgovoriti Bogu? u pobudniciverbum Dominikaåe se da moliwa moåe biti izra-
zena kao ,proðnja, zagovor, zahvala i hvala" ðto je ,,prvi naðin na koji nas Rijeð
mijenja" (br. s7). Dakle, Boäja rijeë., ðitana i meditirana, treba biti vraóena Bogu.
ona nas poziva na odgovor Bogu onim rijeðima koje je on nama uputio. Nakon
ðto se po ðitanju i meditaciji BoLja rijeë, utjelovila u naðe biée, na svom povratku
Bogu ona sa sobom nosi ,,komad" naðeg zivota.so ponekad, osobito u trenucima
suhoée, moäe se dogoditi da ne znamo ðto i kako odgovoriti Bogu; tada moåemo
ponavljati iste rijeði koje smo proðitali, samo u vokativnom obliku, tj. kao zazive.

ovdje se potrebno prisjetiti da je krðéanska moliwa u svojoj biti razgovor:
Boåji govor i ðovjekov odgovor zaðetniku dijaloga. Ako biblijski dijalog zapoðinje
Bog, on, dakle, mora prvi govoriti, a tek nakon toga mi. Problem ,,neuspjeðnosti"

n' Usp.M. MAGRASSI, Biblija i molitva,g2-93.
a6 Isto,93,
a7 Citirano u: BENEDIKT YI, Uëitelji - oci i pisci prvoga tisuéIjeóa,42.

" Urp. M. MAGRASSI, Kristom zahvaóeni, Õokovac - Tkon 1979,216.
n' Usp.M. MAGRASSI, Bíblija i molitva, tO3.
to Urp. M. MAGRASSI, Kristom zahvaéeni,2l7.
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ili nedjelotvornosti naðe molitve moåe stoga biti u tome ðto smo mi ti koji ,,otva-

ramo temu", zapoðinjemo dijalog (azapravo vo<limo monolog sa svojim mislima,

i.eljamai projekcijama!), umjesto da dopustimo Bogu da nam on prvi uPuti rijeð,

oslovi nas, pita, pozove... Ako nauðimo pozorno sluðati njegov govor nama, ðto

predstavlja istinsku askezu, moliWa - nað odgovor njemu - sama ée od sebe poteéi

iz srca. Dogodit ée se sljedeée: s boZanskim Sugovornikom, kojega se kroz ðitanje

i meditaciju traäilo, s njim se sada Íaz1ouata,sve dok ne budemo uvedeni u kon-

templativnu ðutnju i motrenje.

Kontemplacíja

Õetvrti korak u lectio divina, kontemplacija, nije neka nadgradnja izvana, veé

je plod koji je pomalo sazrijevao na ,,stablu biblijskog ðitanja".st Tim izrazom ne

misli se na izvanrednu mistiðnu milost, darovanu samo nekima' nego na milost

koja je svima na dohvat. To je trenutak kada rijeði jednostavno zaðute' a Progo-
vori ljubav. To je pogled udivljenja, radosti i zahvalnosti, stajanje pred prisutnim

Bogom.

Rijeð je o iskustvu vjere - a ne o ekstazi! - kada usvajamo sam Boäji pogled u

prosutlivanju stvarnosti te u nama raste mudrosno znanje' )asnije shvaéamo koje

obraéenje ,,uma, srca i Zivota traLi od nas GosPodin" (VD 87), prema poticajima

svetoga Pavla u poslanici Rimljanima: ,,Ne suobliðujte se ovomu svijetu, nego se

preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati 5to je volja'BoLja,

ðto li je dobro, Bogu milo, savrðend' (12,2).I tako se sluðanje Boäje rijeði prewara

u posluðnost, u vröenje onoga ðto je Ocu milo. Susret s Kristom, prisutnim u rijeði'

vodi nas u susret njemu u braéi i sestrama.

Zakljuðak
Cjelokupnu poruku crkvene tradicije, osobito monaðke duhovnosti, mogli bi-

smo izraziti zakljuðnim poticajima apostolske pobudnice Verbum Domini, u kojoj

Benedikt XVI. istiðe da naðe vrijeme treba biti ,yrijeme novog sluðanja Rijeði Boå-

je i nove evangelizacije" (br. 122). Potrebno je ponovno otkriti srediðnje mjesto

Rijeði BoZje u åivotu k¡ðéana kako bi se mogla svim silama poduzeti nova evange-

lizacija. Poput Marije, koja je blaåena zato ðto je vjerovala (usp. Lk 1,45) i vjerom

prihvatila Rijeð BoZju u vlastitu utrobu da bi je darovala svijetu, i mi, u vjeri, do-

pustimo da nas mijenja ta ista Rijeð kako bismo postali graditelji bolje buduénosti.

Ne smijemo zaboraviti, podsjeéa Benedikt xvl., da ,,nað osobni i zajedniëki

odnos s Bogom ovisi o rastu naðe bliskosti s boäanskom rijeðju". Potom zaklju-

ðuje: ,,Neka, dakle, obnovljeni susret s Kristom, Rijeðju Oðevom postalom tije-

'' Usp. M. MAGRASSI, Biblija i molitva,105
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lom, oblikuje svaki nað dan: on stoji na poðetku i na kraju i'sve stoji u njemu'
(Kol 1,17). Zaðutimo da sluðamo Rijeð Gospodinovu i da je razmatramo, kako bi
ona, po uðinkovitom djelovanju Duha Svetoga, nastavila boraviti, ù.ivjetii govoriti
nama tijekom svih dana naðega Livota. Na taj se naðin crkva uvijek obnavlja i
pomladuje zahvaljujuéi Rijeði Gospodnjoj koja ostaje zauvijek (usp. r pt 1,25;rz
40,8)" (VD 124).

Pouðeni ovim rijeðima ostaje nam, dakle, duhovno se,,pomladivati" njegova-
njem biblijske i kristoloðke duhovnosti, promicanjem duhovnosti sluðanja Rijeði
Boåje ðto, prema monaðkoj tradiciji, znaði njegovati molitvu Lelje i ëei,nje te tako
iskusiti istinitost tvrdnje da ljubav vodi sve dubljoj spoznaji. Spoznaji one istine
koja je zasjalau Isusu Kristu. Zatom jelstinom tragaosv. Augustin sve dok je nije
susreo. stoga bismo mogli njegov poznati uzdah ë,eänje:,,Kasno sam te uzljubio,
Ljepoto tako stara i tako nova!" parafuazirati ovako: ,,Kasno sam te uzljubio,Istino
tako stara i tako nova! Kasno sam te uzljubio!"


