5. Contemplatio
Існують різні підходи в розумінні цього етапу. Контемпляція приводить
нас до смакування, невимовного досвідчення, що зроджується в серці тих, що
чинять з Слова Божого єдиний скарб, пункт віднесення власного життя.
Людина через дорогу lectio, meditatio, oratio досвідчує «reditus ad
paradisum» – повернення до раю, як до теплого лона матері, де все є дане
даром. Цілковита потіха і стан заспокоєння не повинен вести до
невразливості на те, що ззовні, досвідчення не замикається лише в собі.
Тому отці Церкви не пішли за цим визначенням, а розуміли Contemplatio – як
входження того , що Боже в історію.
Етимологія латинського терміну є складенням двох слів : "cum" , що
означає "з" і " templum" – святиня, храм. Святиня є відгородженим
простором, що відкриває нам небокраї, як купол Церкви символізує небесне
склепіння , що відкриває нас на засвіти. Це ніби огорнений простір в якому
переживаємо конкретне досвідчення зустрічі, а з іншого боку вказує на
існуючу понад нами іншу реальність. Жити cum templum, означало би жити
всередені зі Святинею Бога, бо " Слово стало тілом і оселилося (ἐσκήνωσεν)
між нами" Йн. 1.14. Дієсл. оселилося від σκηνέω- шатро, намет, скинія ,
тобто розкинуло намет.
Тому місцем максимальної контемпляції є Тіло Ісуса з Назарету,
народжене з Марії, бо в Ньому відбувається поєднання неба і землі. Втілення
Слова і є щитом контемпляції. Тому є твердження , що вершиною

контемпляції не є відділення духовного від земного , невидимого – від
матеріального; не є це стан віднесення, чи перебування поза світом, а власне
поєднання того, що Боже і людське, синтез між Словом і Духом.
Риси контемплятика:
* Це особа не відірвана від реальності.
* Бачить присутність Слова Божого, навіть там, де інші бачать присутність
зла і гріха.
* Підставово є оптимістом, носієм Доброї Новини;
* Є тим, хто додає відваги, відкриває очі;
* Тільки контемплятик здатен посвятитися місії.
Метою Lectio Divina є євангелізація – що і є плодом автентичної
контемпляції!
Contemplatio є народженням нового створіння , повторюється досвід
Хрещення – занурення в Богові.
Плодом контемпляції є Боже ведення:
- бачення більше, ніж лежить на поверхні;
- бачення, як діє Бог в людині, в історії світу, особистій історії;
- бачити благословення, де інші бачать лише терпіння.

