LECTIO DIVINA
- Segédanyag a vasárnapi evangéliumhoz-

Jézus Krisztus az utolsó vacsorán azt mondta tanítványainak: „Aki szeret engem,
megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” (Jn
14,23) Továbbá a feltámadt Úr azzal bízta meg az apostolokat, hogy hirdessék Isten Igéjét:
„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk
16,15) Ezzel Jézus világosan megmutatta a keresztény ember lelkiségének és a világban
betöltött küldetésének mibenlétét. A Krisztust követő ember azzal fejezi ki szeretetét az Úr
iránt, ha megőrzi, éli és hirdeti Isten Szavát. Ezáltal mély szoros egységre lép a
Szentháromsággal, és másokat is elvezethet Istenhez.
Az Egyház a kezdetektől megértette Mesterének e felhívását, s őrzi, éli és hirdeti Isten
Igéjét, akivel az évszázadok során egyre szorosabb kapcsolatba lép. A Lectio Divina („isteni
olvasmány”), vagyis a Szentírásnak az imádságos olvasása, ennek egy szép megvalósulási
formája, amely az egyházatyák, a szerzetesek által (pl. Origenész, Szent Ambrus, Szent
Ágoston, Szent Benedek stb.) vált ismertté a keresztények körében. A Szent Tanítóhivatal is
ösztönöz minden embert a Szentírásnak imádságos megközelítésére: a Lectio Divinára.1
Ennek fényében a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola diákjaiból, egyes tanáraiból
és más segítőkből egy kis csoport alakult 2016 őszén, akik arra vállalkoztak, hogy a vasárnapi
szentmisék evangéliumi szakaszaihoz, Ádvent első vasárnapjától kezdve folyamatosan, a
Lectio Divina lépcsői alapján segédanyagot készítsenek a lelkipásztorok, a hitoktatók és
minden Krisztus-hívő számára, hogy Isten Igéjének szolgálatát ezzel is segítsék Isten népe
számára, ahogy erre a II. Vatikáni Zsinat is bátorít.2
A Lectio Divina alapján készülő segédanyag hétről hétre a következő szempontok
szerint közelíti meg a vasárnapi evangéliumi perikópát:
„Ugyanilyen nyomatékosan buzdítja és sürgeti a Szent Zsinat az összes Krisztus-hívőket, főleg a szerzeteseket, hogy a Szentírás
gyakori olvasásával szerezzék meg "Jézus Krisztus fönséges ismeretét" (Fil 3,8). "Mert aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri
Krisztust". Szívesen folyamodjanak tehát magához a Szent Szöveghez, akár az Isten szavában bővelkedő szent liturgia
közvetítésével, akár lelkiolvasmányképpen, akár megfelelő bibliamagyarázatok és egyéb segédeszközök által, melyek az Egyház
főpásztorainak jóváhagyásával és gondoskodásából korunkban dicséretesen terjednek mindenfelé. Arról azonban ne
feledkezzenek meg, hogy a Szentírás olvasását imádságnak kell kísérnie, így lesz belőle beszélgetés Isten és ember között; mert
"amikor imádkozunk, őhozzá beszélünk, és amikor az isteni kinyilatkoztatást olvassuk, őt hallgatjuk".” II. Vatikáni Zsinat Dei
Verbum 25.; „A Szinódus ismételten sürgette a szent szöveg imádságos megközelítését, mint minden hívő lelki életének alapvető
elemét a különböző szolgálatokban és életállapotokban, különösen tekintettel a lectio divinára.” XVI. Benedek: Verbum Domini
86.
2 „A katolikus szentírásmagyarázók pedig, és a hittudomány más művelői buzgó együttműködéssel azon fáradozzanak, hogy a
szent Tanítóhivatal felügyelete alatt, megfelelő segédeszközökkel úgy tanulmányozzák és mutassák be a szent iratokat, hogy
Isten igéjének minél több szolgája nyújthassa gyümölcsöző módon Isten népének az Írás táplálékát, mely megvilágosítja az
elmét, erősíti az akaratot és Isten szeretetére gyullasztja a szíveket. A Szent Zsinat bátorítja az Egyház szentírástudományt
művelő tagjait, hogy nap nap után újult erővel és teljes iparkodással az Egyház szellemében folytassák a megkezdett munkát.” II.
Vatikáni Zsinat Dei Verbum 23.
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1. Lectio (a szent szöveg olvasása: a szent szerző mit akart kifejezni?): A görög szöveg szó
szerinti fordítása; néhány magyar fordítás és a Vulgata latin fordítás egymás melletti közlése;
a szakasz behatárolása, egyes görög kulcs-szavak rövid elemzése; a perikópa szó szerinti
üzenete; kánoni elemzés, vagyis az adott szakasz témája, egyes elemei hol fordulnak elő még a
Szentírásban.
2. Meditatio (elmélkedés: Mi a szöveg üzenete nekem?): Egyes egyházatyák gondolatai;
részletek a Szent Tanítóhivatal megnyilatkozásaiból az evangéliumi szakaszhoz fűződően; az
igeliturgia

többi

olvasmányainak,

zsoltárának

és

imádságainak

kapcsolódása

az

evangéliumhoz; az evangéliumi perikópa témájának megjelenése a szépirodalomban, a
képzőművészetben; pedagógiai szempontból tantörténetek, játékok a szakaszhoz kötődően.
3. Contemplatio (szemlélődés: Ünneplem, szemlélem csendben Isten jelenlétét):
Egy-egy fénykép kívánja elősegíteni a csendes jelenlétet, az Isten Igéjében való
elcsendesedést és elmerülést.
4. Oratio (imádság: Isten Szavára adott válasz: kérés, könyörgés, áldás, dicséret,
közbenjárás):
A vasárnapi szentmise első könyörgése, és egy-egy szerzetes közösség által írt imádság
megfogalmazása.
5. Condivisio (megosztás: Mi az örömhír számomra az adott evangéliumi részletben?)
Örömeink megosztása az evangélium kapcsán.
6. Actio (cselekedet: Isten Szava mire ösztönöz engem? A megtérésre, az Ige éltembe való
megtestesítésére való felhívás)
Elhatározásaink megfogalmazása az evangélium nyomán.
A Lectio Divina az érdeklődők számára digitális formában elérhető már a Pécsi
Egyházmegye

honlapján:

http://pecsiegyhazmegye.hu/lelkipasztorkodas/lectio-divina-

segedanyag. Terveink szerint nyomtatott változatban is megjelenik egyszer alkalmas időben.
Reméljük, hogy ez a sokszínű segédanyag, amely sok lelkes ember munkájának,
imádságának gyümölcse minél többekhez eljut, és segíti őket az Ige teljesebb és mélyebb
megértéséhez, megünnepléséhez, megéléséhez és hirdetéséhez. Ehhez kérjük és kívánjuk
Isten áldását, és Szűz Máriának, az Ige Édesanyjának s első tanítványának, illetve Szent
Jeromosnak, a Szentírás-tanulmányozók védőszentjének közbenjárását.
Magyarszék, 2018. június
Nyúl Viktor plébános
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