Modlitby před četbou Písma:
Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé
oči a mé srdce, abych mohl proniknout
a pochopit tvé Slovo.
Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista,
abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu.
Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru
s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele
Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví
o tvém evangeliu.
Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který
s tebou v Duchu svatém žije na věky věků.
Amen.
Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka.
Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání,
které jsou v tobě ukryté.
Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi
hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede
moje kroky.
Amen.
Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno.
Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to
slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje,
slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání.
Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho.
Amen.
Bože, který oživuješ,
chci se vystavit působení tvého slova.
Otevři mé oči a uši,
abych tvému slovu rozuměl.
Otevři mé srdce,
aby se mne tvé slovo dotklo.
Otevři mé ruce,
aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné.
Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha.

Modlitby po četbě Písma:
Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi
daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život.
Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal
do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se
svým životem.
Dej, ať je umím převést do svého každodenního života
a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych
se uprostřed svých bližních stal živým znamením
a autentickým svědkem tvého evangelia spásy.
Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života.
Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru.
Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta.
Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy.
Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar
Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve
své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci.
Amen.
Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou,
více než zákonem, více než receptem.
Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě
a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu
a sílu žít podle něho.
Amen.

