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3 Katechezė
Malda
Kartais galime nutilti iš nuostabos žvelgiant į mylimosios akis, bet natūralu ir normalu yra tai, kad susitikimo metu, santykio kūrime, santuokos metu – bendraujame.
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Jei žmogus neturi ausų ir lūpų yra didžiulė problema. Negali ištarti žodžio „myliu“, nei išgirsti šio žodžio.
Jei žmogus trokšta pažinti Jėzų, užmegzti su Juo asmeninį ryšį, sudaryti Sandorą, privalo klausyti Jo, ką Jis sako bei dialoguoti su Juo. Tai ir yra malda.
Malda, tai pokalbis su Dievu. Bendraudami naudojamės ausimis ir lūpomis – klausomės bei bendraujame. Įsidėmėk, kad turi dvi ausis ir vienas lūpas. Gal tai tave įtikins, kad bendravime su Jėzumi daugiau klausytum, o mažiau kalbėtum. 
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Ar kas nors norėtu turėti draugę su „viena ausimi ir dvejomis lūpomis” (perkeltine prasme). Draugės, kuri silpnai girdi (arba visai negirdi), bet daug plepa, plepa, plepa?
Malda gali būti poteriai, kuriuos žinai ir kalbi. Bet jeigu tavo poteriai yra nesąmoningas kalbėjimas arba maginis užkerėjimas palenkti Dievą tavo planams, tai dar nemoki melstis, dar nežinai, kas yra malda.
Maldos pamatas yra tikėjimas, o esmė yra mūsų atsakymas į Dievo prabilimą. Neatsitiktinai praeitą kartą per katechezę kalbėjome apie Dievo Žodį. Per klausymą, skaitymą, studijavimą, mokymąsi atmintinai, norime priartėti prie Dievo užmojo – Dievo valios mūsų atžvilgiu. Kai tai pažinsime galime Dievui duoti atsaką, galime su Juo bendrauti. Todėl yra svarbu, kad mūsų malda maitintųsi Dievo Žodžiu, kad maldoje mūsų ausys būtų atvertos.
Turime daug maldos būdų bei metodų. Vienas iš jų lectio divina, tai reiškia dieviškasis skaitymas. Šis metodas yra labai senas bei paprastas. Atneša daug dvasinių vaisių, jei ištikimai jį naudojame. Pramok šį maldos metodą!
Dieviškasis skaitymas  (lectio divina – skait. lekcio divina)
(Biblinių studijų metodas)
1. Vieta. Bažnyčioje arba koplyčioje su išstatytu Švenčiausiuoju Sakramentu. Arba bet kuri vieta, kurioje rasime bent kažkiek tylos. Namuose, kambaryje. Taip pat gera vieta yra miškas, palėpė arba lova.
2. Laikas. Mažiausiai ketvirtis valandos. Geriausiai pusvalandis. Bet kurio paros metu, bet svarbu, kad būtume sąmoningi ir neužmigtume per maldą.
3. Kūno laikysena maldoje. Patogi. Maldos metu galime klūpėti, galime sėdėti mažame suole, galime sėdėti patogiame krėsle prie stalo.
4. Tekstas. Dažniausiai evangelijos, laiškai ar psalmės. Taip pat kitos Šventojo Rašto knygos. 
5. Eiga. Esmė šio metodo yra padalinimas į: skaitymas (lectio), mąstymas (meditatio), malda (oratio). Pradžioje turime nusiraminti, susikaupti bei prašyti Šventosios Dvasios, kad nužengtu ir būtų su manimi. Pabaigoje turėtume padėkoti Dievui už maldą bei pareflektuoti savo maldą – kaip jaučiausi, kas buvo gero maldoje arba ką reikėtų taisyti joje ateityje.
6. Lectio. Skaitymui (lectio) pasirenkame ilgesnę teksto ištrauką – mažiausiai vieną skyrių. Nemanykime, kad turime perskaityti jį visą. Gali būti toks atvejis, kad jau pirmoje eilutėje sustosime ir apmąstysime įstrigusią vietą. Skaityme yra svarbu rasti žodį ar sakinį, kuris mus paliečia. Palietimas gali būti skirtingas. Gali tai būti smalsumas, nesuvokimas, paguoda, grožis, nepaguoda. Palietimas yra liudijimas, kad konkreti eilutė yra mums asmeniškai svarbi. Atradimas tokio teksto yra įspėjimas, kad baigiasi „lectio” etapas.
7. Meditatio. Pirminė lotynų kalboje prasmė „kartojimas“. Šioje dalyje koncentruojamės į atrastą eilutę, žodį ar sakinį. Skaitome  pakartotinai, lėtai, tarsi skonėdamiesi – ištraukos visuma ar eilute. Skaitydami galime akcentuoti įvairias dalis bei žodžius skaitomos ištraukos. Tokiu būdu tikriausiai išmoksime eilutę atmintinai. Kartokime žodžius mintyse. Mums gali padėti akių užmerkimas. Suaktyviname šiame etape ne tik protą, bet ir širdį.
8. Oratio. Tam tikrame meditatio arba mąstymo etape pereiname į maldą. Čia būdingas spontaniškumas. Kartais bus mūsų pastangos bei aktyvumas, bet kartais galime būti „pagrobti“ Dievo įkvėpimo. Tokiu būdu malda taps daugiau Dievo veikimas mumyse, negu mūsų veikimas. Sunku pasakyti, ką malda duos, kokia kryptimi pakryps. Malda gali pasireikšti užtarimu, prašymu, dėkojimu arba šlovinimu.
9. Baigdami ciklą, jeigu liko laiko, galime jį pakartoti. Tęsiame skaitymą tol, kol vėl atrasime mums artima eilutę, toliau turime meditaciją arba mąstymą bei maldą. Vieno ciklo trukmė yra kiekvieno žmogaus individualus reikalas. Per pusvalandį galime atlikti vieną arba keturis ciklus. 
Dieviškasis skaitymas (lectio divina) – trumpai
Pasiruošk, ir:
1.
2.
3.
Skaityk (lectio)
Kartok, medituok (meditatio)
Melskis savo žodžiais (oratio)
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Žvilgterk į Bibliją
Užduotis bus susijusi su Biblijos studijomis. Praktiškai įgyvendinsime dieviškąjį skaitymą (lectio divina). Tekstai, kurios skaitysime bus iš Pirmojo Jono laiško (1Jn – taip atrodo šios knygos trumpinys. Šia knygą rasi Naujajame Testamente). Nesumaišyk jos su Evangeliją pagal Joną (Jn). Raginu skaityti kiekvieną dieną. Būtina įrašyti dvyliką įrašų į pateiktą medžiagą (užduotis 2 savaitėm).
Po maldos įrašome ištrauką, eilutę arba žodį, kuris mus palietė, kuris liko mūsų atmintyje ir kuris buvo šaltinis tam tikros dienos mąstymui ir maldai. Perrašyta ištrauką, sakinį, eilutę ar žodį pažymime knygos trumpiniu, skyriumi ir eilute. 
I diena ..........................................................................................................
...........................................................................................................1Jn ..,..
II diena.........................................................................................................
...........................................................................................................1Jn ..,..
III diena.......................................................................................................
...........................................................................................................1Jn.,....
IV diena........................................................................................................
...........................................................................................................1Jn.,....
V diena .........................................................................................................
...........................................................................................................1Jn.,....
VI diena........................................................................................................
...........................................................................................................1Jn.,....
VII diena......................................................................................................
...........................................................................................................1Jn.,....
VIII diena.....................................................................................................
...........................................................................................................1Jn.,....
IX diena.......................................................................................................
...........................................................................................................1Jn.,....
X diena .........................................................................................................
...........................................................................................................1Jn.,....
XI diena .......................................................................................................
...........................................................................................................1Jn.,....
XII diena.......................................................................................................
...........................................................................................................1Jn.,....
Prieš kitą susitikimą…
Kitą kartą taip pat pradėsime nuo kartojimo. Gali išgirsti tokius klausimus: Kokia buvo paskutinio susitikimo tema? Kaip vadiname maldos metodą, kuri pažinome? Kaip jam pasiruošti? Kokie yra pagrindiniai metodo elementai? Ar poteriai yra malda? Kokia Biblijos knyga buvo naudojama dieviškam skaitymui?

