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Resumé: 

Práce Dar nového života: Mk 5,21-43 pojednává o využití vědecké exegeze v lectio divina 

a všímá si také úzkého spojení této metody četby Písma s liturgií. Vychází z úryvku Markova 

evangelia o uzdravení ženy trpící krvácením (krvotokem) a vzkříšení dcery Jairovy. Celá práce je 

rozvržena do čtyř částí. 

Začátek práce je věnován samotnému lectio divina a je nastíněn vývoj tohoto pojmu. 

Protože je práce zaměřena na využití metod vědecké exegeze je připojen stručný vývoj přístupu 

k biblickému textu od apoštolských dob až po současnost. Tato část tvoří výchozí bod práce. 

Nejobsáhlejší část práce tvoří exegetický rozbor Mk 5,21-43. Ten je vytvořen pomocí 

biblických komentářů, slovníků a konkordancí. K vyhledávání dalších biblických míst bylo také 

použito programu Theophilos 3. Tato část textu má klasickou strukturu (úvod do evangelia, 

struktura textu, synoptické srovnání, další místa v Písmu s podobným tématem, komentář 

k jednotlivým veršům, shrnutí). Tato část práce tvoří základ pro další kapitoly. 

Další dvě části práce jsou věnovány konkrétnímu použití výsledného rozboru v lectio divina 

a částečně i v liturgii. 

Pro lectio divina je postupováno po jednotlivých stupních a stále je odkazováno na 

exegetický rozbor z předchozí části textu. Tyto odkazy jsou nezbytné. Čím je stupeň lectio divina 

vyšší, tím více se jedná o vnitřní záležitost člověka. Stupně oratio a contemplatio mají ryze osobní 

charakter. V textu práce se tedy jedná pouze o návrh, jak postupovat dále a ani takový popis stupně 

lectio divina není zcela snadný. Principy biblistiky jsou v těchto stupních nabídnuty, ale nejsou a 

ani nemohou být podrobně popsány. Lectio divina nestojí pouze na významu textu, přestože je jeho 

základem. V obecnosti textu celé kapitoly je možné nahlédnout prostor pro vlastní duchovní 

zkušenost a reflexi textu. 

Úzké spojení lectio divina a liturgie je naznačeno v další části textu. Nejedná se však 

o vyčerpávající popis využití vědecké exegeze v liturgii nebo souvislosti mezi lectio divina 

a liturgií. Z textu dále vyplývá, že obě formy slavení víry mají vlastní, osobitý charakter a nelze je 

bez problémů spojovat. Je zde také naznačeno, že posvátné texty jsou základem liturgie a je třeba to 

vzít na zřetel. Nejlepším spojením liturgie a lectio divina je jeho využití v přípravě na bohoslužbu 

(ve skupině nebo individuálně). 

Zvláště na poli liturgiky je práce otevřená k dalšímu uvažování. Výsledkem práce je zjištění, 

že lze poměrně dobře využít vědeckou exegezi v lectio divina, ale žádá si to poměrně důkladnou 

přípravu. Nejedná se tedy o „instantní“ návod pro lectio divina s využitím různých příruček. 


