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Lectio divina – metoda osobistego studium Pisma Świętego 
 
Mnisi znali dwa sposoby medytacji Słowa Bożego: ruminatio – przetrawianie Słowa Bożego 
poprzez jego ciągłe powtarzanie oraz lectio divina – Bożą lekturę, w której chodziło o to, aby 
wszystkie słowa Biblii rozumieć jako drogę do Boga, jako opis drogi duchowej. Kluczowe jest tu 
pytanie: kim jestem, co jest tajemnicą mojego życia, kim i czym stałem się dzięki Jezusowi 
Chrystusowi? Kiedy bowiem poprzez medytację poczuję, kim jestem, zmieni się także moje 
działanie w świecie. 
 
Kilka uwag o miejscu modlitwy, czasie oraz pozycji modlitewnej.  

1. Miejsce – idealne to kościół czy kaplica z wystawionym Najświętszym Sakramentem. W 
praktyce będzie to każde miejsce, w którym znajdziemy choć odrobinę wyciszenia. 

2. Czas – przynajmniej kwadrans. Dobrze jeśli będzie to pół godziny. Pora dnia nie jest 
istotna, ważne tylko, byśmy byli przytomni i w czasie modlitwy nie zasnęli. 

3. Pozycja w czasie modlitwy – godna i wygodna. Można klęczeć, siedzieć na małej 
ławeczce, można też zwyczajnie usiąść na wygodnym krześle przy stole.  

 
Przebieg lectio divina 
Istotą tej metody jest jej podział na kilka części: 

1. Czytanie (lectio), 
2. Medytację (meditatio), 
3. Modlitwę (oratio) i trwanie przed Bogiem (contemplatio). 
4. Działanie (actio) 

 
Całość powinna być poprzedzona chwilą wyciszenia, skupienia, prośbą skierowaną do Ducha 
Świętego o dobre owoce. Na zakończenie powinniśmy podziękować Bogu oraz dokonać refleksji 
nad naszą modlitwą – jak się czuliśmy, co było dobre w tej modlitwie a co należałoby w niej 
poprawić w przyszłości. 
 
Lectio – Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty.  
 
Wybieramy dłuższy fragment tekstu. Nie zakładamy, że przeczytamy go w całości. Może się 
zdarzyć, że już pierwszy werset będzie tym fragmentem nad którym powinniśmy zatrzymać się 
dłużej. Czytam Pismo Święte powoli i uważnie, nie po to, by pomnożyć swoją wiedzę, lecz by 
spotkać Boga w Jego Słowie. W czytaniu chodzi bowiem o znalezienie takiego fragmentu (zwykle 
będzie to jeden werset), który nas poruszy. To poruszenie może mieć bardzo różny charakter. 
Może to być ciekawość, niezrozumienie, pociecha, piękno, niepokój. Poruszenie jest 
świadectwem, że ten werset jest dla nas osobiście ważny. Bardzo ważną informacją jest złość lub 
agresja rodząca się podczas czytania Słowa Bożego. Oznacza ona bowiem, że Jezus w Słowie 
Bożym dotyka jakiejś nieuporządkowanej dziedziny naszego życia. Jest bardzo istotne zwrócenie 
uwagi na uczucia, które nam towarzyszą. Nie mamy wpływu na uczucia, które się rodzą. Są 
ważne ponieważ, ukazują nam one stan naszego serca. Nie ma uczuć dobrych i złych, ponieważ 
są one obojętne moralnie. Jeżeli rodzi się uczucie zazdrości lub niechęci to nie jest to grzechem. 
Materią grzechu będzie dopiero nasza odpowiedź na to uczucie. 
 

Znalezienie tekstu, który Cię porusza jest sygnałem, że kończy się etap lectio. 

 
  



 

 

Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.  
 
Pierwotne, łacińskie znaczenie tego słowa to „powtarzanie”. W tej części koncentrujemy się na 
znalezionym urywku. Czytamy go wielokrotnie, powoli, jakby smakując – całość wersetu lub jego 
fragmenty. Czytając możemy akcentować różne części i wyrazy wersetu. Prawdopodobnie 
nauczymy się w ten sposób wersetu na pamięć. Powtarzajmy go zatem także w myśli – może nam 
pomóc zamknięcie oczu. Angażujmy na tym etapie nie tylko rozum ale także i serce. Można się 
zastanowić, dlaczego ten fragment mnie zainteresował, pytać się co ten fragment mi mówi, 
objawia, komunikuje. Ważne jest aby medytować tylko jeden fragment. Jeśli poruszyło cię więcej 
fragmentów, zatrzymaj się na pierwszym, pozostałe w tej medytacji cię nie interesują. 
 
Oratio – Teraz ty mów do Boga a jeśli zabraknie Ci słów to trwaj przed nim bez słów 
(contemplatio).  
 
Na pewnym etapie medytacji zamienia się ona w modlitwę. Będzie ona miała spontaniczny 
charakter. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. 
Módl się prosto i spontanicznie. Czasami będzie to nasza aktywność, ale możemy też być 
„porwani” przez Boże natchnienie. Wtedy modlitwa stanie się bardziej działaniem Boga w nas niż 
naszym działaniem. Trudno przewidzieć, co przyniesie modlitwa, jaki dokładnie charakter i 
kierunek przybierze. Może to być zarówno przebłaganie, prośba jak i dziękczynienie i uwielbienie. 
Może mieć także charakter krótkiej, żarliwej modlitwy, proszącej Boga, by ukoił moja tęsknotę, by 
pozwolił się doświadczyć i ujrzeć. Na lub po etapie oratio - Twojej modlitwy do Boga, którą 
wzbudziło rozważanie danego fragmentu  - może przyjść czas, że braknie Ci słów. Trwaj wtedy 
przy Bogu bez słów - wtedy modlisz się samą swoją obecnością a Duch Święty działający w Tobie 
będzie kierował do Boga taką modlitwę, która Jemu się podoba: "Podobnie także Duch przychodzi 
z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch 
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika 
serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8, 26-28) 
 
W każdej głębokiej ludzkiej relacji przychodzi etap rozumienia się bez słów. Tak samo jest 
Bogiem. Ani On nic nie musi mówić, ani ja. Jesteśmy ze sobą razem. I to wystarczy.  
 
Actio – Pytaj siebie: „Co mam zrobić?”.  
 
Ostatni etap lectio divina to zaproszenie do działania, zgodnie z napomnieniem św. Jakuba: 
"Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.  
Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka 
oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, 
jakim był" (Jk 1, 23-24).  
Zadaj sobie pytanie, czy przez to rozważanie Bóg wzywa Cię do podjęcia jakiegoś postanowienia, 
zadania, porozmawiania z kimś, przebaczenia komuś, pomocy komuś. Jeśli tak, to zapisz sobie 
konkretny fragment, który Cię porusza do działania albo to, co chcesz uczynić. Po pewnym czasie 
będziesz wyraźnie widział jak Bóg Cię prowadzi. 
 
Nie zawsze lectio divina będzie kończyło się podjęciem konkretnego postanowienia i wykonaniem 
konkretnego działania. Doświadczenie pokazuje jednak, że praktykowanie tej metody przebywania 
ze Słowem Bożym po pewnym czasie przemienia człowieka, porusza go, przekonuje o tym co 
prawdziwe i ważne, daje światło do podejmowania właściwych decyzji życiowych i zaprasza do 
podejmowania zmian. 
 
Jeśli jednak po wielokrotnym jej praktykowaniu nigdy nie będziesz się czuł poruszony i wezwany 
do konkretnego czynu, to może znaczyć, że Twoja modlitwa ze Słowem ma charakter czysto 
akademicki, nie przemienia Twojego serca, nie prowadzi do nawrócenia i nie dotyka Ciebie w 
Twojej własnej historii życia. 
  



 

 

01.03.2015, niedziela 

NAWRACAĆ SIĘ TO WEJŚĆ NA GÓRĘ PRZEMIENIENIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia wg św. Marka 9,2-10 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 Jezus (…) zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Nasze wejście w Bożą 
chwałę, nasze przebóstwienie dokonuje się w odosobnieniu, w spotkaniu z Bogiem w 
pewnej intymności, odsunięciu od codziennych spraw i zgiełku. Często mówimy, że 
wszystko co robimy, nasza praca i zajęcia są modlitwą. To prawda, ale żeby naprawdę 
tym było, potrzebujemy codziennie określonego czasu poświęconego w ciszy na 
spotkanie z Nim. Wtedy, gdy zejdziemy z „Góry Przemienienia”, czyli wrócimy do 
zwykłych zajęć, będziemy faktycznie promieniować Jego światłem. 

 I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn 
umiłowany, Jego słuchajcie. Obłok jest w Biblii symbolem chwały Bożej, jego obecności 
(np. słup obłoku, który towarzyszył Izraelitom przy wyjściu z Egiptu). Sam Bóg objawia 
się i zaprasza nas do słuchania Jego Słowa. Aby słuchać Boga musimy zamilknąć. Nie 
chodzi tylko o zewnętrzne milczenie. Potrzeba także pozwolić, aby uciszył się zgiełk 
naszych myśli. Gdy stajesz do modlitwy nie skupiaj się na nich, nie zatrzymuj się na 
nich, pozwól im przepłynąć. Skieruj pełną miłości uwagę na obecność Boga. 

 A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, 
zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Jezus nie chciał, aby świat poznał Go 

jako pełnego chwały Syna Bożego, zanim nie przejdzie pełnej drogi Paschy – przez 
krzyż do zmartwychwstania. Chrystus pokazał na górze Tabor tylko wybranym: 
Piotrowi, Janowi i Jakubowi drugą stronę swojej męki. Zanim apostołowie przeżyli 
chwile zwątpienia (patrząc na Jego twarz zniszczoną cierpieniem), zobaczyli oblicze 
pełne mocy i chwały. Czy wierzysz, że ty też możesz mieć udział w tej chwale? Czy 
zgadzasz się na to, że droga do tej chwały prowadzi przez krzyż? 

 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie, przemień mnie, aby jaśniał Twoim blaskiem. Pragnę dawać świadectwo o Twojej 
mocy, która przemienia. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 



 

 

02.03.2015, poniedziałek 

NAWRACAĆ SIĘ NA MIŁOSIERDZIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia wg św. Łukasza 6, 36-38 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” – co to oznacza? – Pan Jezus od 
razu wyjaśnia - nie sądźcie, nie potępiajcie, odpuszczajcie. Czy uważam się za osobę 
miłosierną? Jaką postawę zajmuję wobec osób, które mi sprawiają krzywdę, czynią 
jakieś zło, czy po prostu nie spełniają moich oczekiwań? Czy nie oceniam ich 
automatycznie, nie przyklejam etykiety, nie osądzam? Jeśli tak, to czy spowiadam się z 
tego? Nigdy nie znam tajemnic serca danej osoby, jej historii życia, zranień, aktualnej 
kondycji psychofizycznej.  

 Czy taką samą miarą jak bliźnich oceniam też siebie?  Co czuję na myśl, że Pan Jezus 
zastosuje wobec mnie takie wymagania, jakie ja stosuję wobec bliźnich, osądzi mnie z 
taką wyrozumiałością i miłosierdziem, jakie ja okazuję bliźnim w codziennych 
sytuacjach? 

 „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny” – może kluczem do bycia 
miłosiernym jest osobiste doświadczenie wielkiego miłosierdzia Boga dla mnie 
grzesznego? Skoro ja sam jestem taki słaby, tak często grzeszę, a mimo to Bóg mi 
przebacza i mnie kocha, to nie czuję się godny, by oceniać grzeszność moich braci, to 
rozumiem i wybaczam ich upadki i nie czuję się lepszy od nich. 

 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie Jezu, przepraszam za wszystkie sytuacje, gdy w swojej pysze osądzałem braci. 
Proszę Cię o głębokie doświadczenie mojej grzeszności i Twojego Miłosierdzia.  

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 
  



 

 

03.03.2015, wtorek 

NAWRACAĆ SIĘ TO PROSIĆ O UMIEJĘTNOŚĆ SŁUŻENIA INNYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia wg Św. Mateusza 23, 1 - 12 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 „„Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i 
zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią 
bowiem, ale sami nie czynią”. Ile razy w mym życiu mówiłem ludziom, że jestem 
chrześcijaninem? Ale czy żyłem i żyję jak chrześcijanin? Czy kieruję się w swym życiu 
Słowem Bożym danym mi i nam wszystkim przez Jezusa Chrystusa? To co mówię 
nikogo nie przekona jeśli moje czyny nie będą w zgodzie z tym co mówię.           

 „Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a 
kto się poniża, będzie wywyższony".  Władza i pieniądze nie zepsują nikogo, kto nie ma 
w sobie pychy. Taki nie powie ani nawet nie pomyśli, że jest lepszy od innych. Z pokorą 
przyjmie swoje wywyższenie, które daje mu większą możliwość służenia innym. Czy 
potrafię walczyć ze swoją pychą? Czy potrafię powiedzieć, że jestem równy między 
równymi?    Czy awans kolegi budzi we mnie złość i zazdrość czy refleksję, że może 
nie jestem aż tak sprawny i zdolny jak mi się wydaje?. Czy potrafię nie chować urazy i 
współpracować jeśli nawet potraktowano mnie niesprawiedliwie?   

 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie Jezu, tak trudno jest walczyć z własną pychą choć przecież wiem jak bardzo Ty się 
upokorzyłeś żeby pokazać mi właściwą drogę. Pomóż mi stawać się takim jak Ty. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 

  



 

 

04.03.2015, środa  

NAWRACAĆ SIĘ TO SZUKAĆ MĄDROŚCI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Syracydesa 51,13-20 

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym 
słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy 
poniższego rozważania: 

 Tematem dzisiejszego czytania ale i całej Księgi jest mądrość. Rozumiemy ją zwykle jako 
umiejętność widzenia sensu życia w różnych jego przejawach, umiejętność właściwej 
oceny zdarzeń życiowych. Taka mądrość jest, jak łatwo zauważamy w życiu, czym innym, 
niż inteligencja. Można mieć doktoraty i profesurę a nie mieć mądrości i często ktoś 
niewykształcony może być mądrzejszy od tak zwanego „inteligenta”. Jest tak dlatego, że 
mądrość jest dana a nie wypracowana przez własny wysiłek. „U bram świątyni prosiłem o 
nią”; „Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem”.  

 Właściwą zatem postawą jest prośba o mądrość. „Temu, który dał mi mądrość, chcę oddać 
cześć”. Kto ją daje, gdzie i kogo prosić? „szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram 
świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę”. Modlitwa, bramy świątyni – to 
wskazówki, że prawdziwa mądrość jest u Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Do niego idzie 
się z prośbą a On daje i to daje chętnie tym, którzy proszą: „Proście , a będzie wam dane 
;(…) Ojciec wasz , który jest w niebie , da to, co dobre , tym , którzy Go proszą” (Mt 7,7;11). 

 Dzisiejsze Słowo pokazuje jednak także, że my też mamy coś do zrobienia, aby ten Boży 
dar przyjąć i daje kilka wskazówek, jak to robić. Po pierwsze warto szukać mądrości 
wcześnie – „od młodości mojej idę jej śladami”. To ważna wskazówka dla wszystkich z nas, 
którzy wychowują dzieci i pytanie o to, czy uczymy je prawdziwej mądrości, której źródłem 
jest Bóg, czy raczej sądzimy, że nabycie dobrego wykształcenia i różnych praktycznych 
umiejętności załatwi wszystko, co będzie potrzebne im w życiu?  

 Po drugie, mądrość nie przychodzi bez trudu z naszej strony – „Dusza moja walczyła o 
nią”; „Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn”.  Gdy prosimy o mądrość Boga, to On 
pokazuje nam, co jest do zrobienia po naszej stronie, aby ta mądrość zakorzeniła się w 
nas, wzrosła i wydawała owoce. Po naszej stronie jest słuchanie i wprowadzanie w życie 
tego, co usłyszymy. Czy wprowadzasz w życie to, co słyszysz na modlitwie? 

 Po trzecie, Słowo pokazuje, że na drodze szukania mądrości będziemy popełniać błędy – 
„błędy przeciwko niej opłakiwałem”. Nasze błędy opłakujemy w Sakramencie Pojednania, 
ale później znów wytrwale prosimy, znów wytrwale staramy się wcielać w życie usłyszane 
Słowo…gdyż „przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,19). 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa 
przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, daj mi 
zobaczyć źródło prawdziwej mądrości, naucz mnie wytrwałości w dążeniu do niej. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś 
konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy? 



 

 

05.03.2015, czwartek 

NAWRACAĆ SIĘ, TO W KAŻDEJ SYTUACJI POKŁADAĆ W PANU UFNOŚĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga proroka Jeremiasza 17,5-10 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 Katechizm Kościoła Katolickiego określa „serce” jako miejsce spotkania z Bogiem, w 
Biblii oznacza centrum człowieka, a współczesnemu człowiekowi kojarzy się z 
uczuciami. Pan Jezus powiedział „gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 
6,21). Serce człowieka jest więc tam, gdzie widzi swoje szczęście, skąd oczekuje dla 
siebie dobra. Skąd ja oczekuję dobra? Czy nie pokładam ufności tylko w sobie? Czy w 
moim sercu jest miejsce na spotykanie się z Bogiem, czy goszczą w nim tylko sprawy 
doczesne, materialne? 

 „Ja, Pan, badam serce” Jeśli Pan znajdzie nasze serce szlachetne i dobre, to będziemy 
jak „żyzna ziemia, którzy wysłuchawszy ziarna słowa Bożego, zatrzyma je i wyda owoc 
przez swą wytrwałość” (por. Łk 8,15); 

 Św. Augustyn mówił „Spraw, abym wglądnął do mego serca i wyznał Tobie: nie mam 
nic, co by się mogło podobać Tobie, z wyjątkiem tego, co mam od Ciebie; to, co mam 
od siebie, nie podoba się Tobie. Kiedy zastanawiam się nad tym, co mam, cóż mam, 
czego bym nie otrzymał? A jeślim to otrzymał, dlaczego się chlubię, jakbym nic 
otrzymał?... Z siebie nie byłem zdolny nic innego uczynić jak tylko zgubić się, i teraz nie 
umiałbym odnaleźć Ciebie, gdybyś Ty, któryś mnie stworzył, nie przyszedł mnie szukać. 
Czy Pan, który bada nasze serce znajdzie w nim naszą wdzięczność i miłość za 
otrzymane dary? Kiedy dziękowałem Mu za to, że mnie bezwarunkowo kocha i ciągle 
szuka drogi do mego serca? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak:  

Jezu ufam Tobie. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 

  



 

 

06.03.2015, piątek  

NAWRACAĆ SIĘ TO DEMASKOWAĆ DEMONY  

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

Księga Rodzaju 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 Historia Jakuba, Józefa i jego braci to historia często podobna do sytuacji wielu rodzin 
także i dziś. Autor Księgi Rodzaju  pisze: Izrael miłował Józefa najbardziej ze 
wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu 
też długą szatę z rękawami. Jakub szczególnie kochał Józefa nie tylko dlatego, że 
urodził mu się w podeszłych latach, ale również dlatego, że był to syn jego i jego 
ukochanej żony Racheli, która w niedługim czasie zmarła. Miłość do Józefa mogła być 
również jakimś ukojeniem serca Jakuba po stracie ukochanej żony. 

 Słabość Jakuba do Józefa miała bardzo bolesne konsekwencje w jego rodzinie. Bracia 
Józefa widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że 
nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Czy dostrzegasz 
słabości (zwłaszcza swoje), które mogą być źródłem zazdrości, niechęci czy nawet 
nienawiści w twojej rodzinie? Co robisz z tymi słabościami? Czy przychodzisz z nimi do 
Jezusa i prosisz o przemianę tych słabości? 

 Nienawiść braci do Józefa była tak głęboka, że chcieli wręcz go zabić. Oto nadchodzi 
ten, który ma sny! Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem 
powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów!  

 Grzechy, a ojcowie pustyni mówili na grzechy: demony, nigdy nie chodzą pojedynczo. 
Drugi grzech braci Józefa, to grzech zazdrości, który jest najgłupszym z grzechów, 
ponieważ nic nie daje, ale tylko niszczy. Trzeci z grzechów, czyli demonów, który 
można zaobserwować u braci Józefa to demon pychy. Oni uzurpowali sobie prawo do 
decydowania o życiu i śmierci drugiego człowieka, które należy tylko do Boga. 

 Czy dostrzegasz grzechy ( językiem ojców pustyni - demony) w swoim życiu? Co z nimi 
robisz? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Proszę Cię o  łaskę widzenia skutków moich grzechów -  
demonów w swoim życiu i łaskę oraz siłę do opierania się im. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to do jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to 
zrobić? 



 

 

07.03.2015, sobota 

NAWRACAĆ SIĘ TO DOJRZEĆ W SOBIE MENTALNOŚĆ NIEWOLNIKA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

Ewangelia według św.  Łukasza 15, 1-3. 11-32 

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 Łukasz ewangelista w przypowieści o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu pisze o 
dwóch braciach i o ich dwóch różnych reakcjach wobec ojca. Pewien człowiek miał 
dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie 
przypada. Podzielił więc majątek między nich. Chcielibyśmy być na ogół tym lepszym 
synem, ale gdy tak głębiej przyjrzymy się postawie starszego brata, to ujrzymy w nim 
postawę  niewolnika. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie 
przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z 
przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z 
nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. 

 Ojciec mówi do starszego syna życzliwie i kieruje jego myślenie na wielkoduszność: 
Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się 
weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł 
się. Ów syn  był zwyczajnie zazdrosny o to, co miał w zasięgu ręki, ale nie potrafił z 
tego korzystać, ponieważ miał mentalność niewolnika. Człowiek o mentalności 
niewolnika nie potrafi cieszyć się cudzym dobrem i nie potrafi właściwie korzystać ze 
swojego dobra. Ów człowiek nie potrafi być z jakichś powodów synem.  

 Święty Paweł w Liście do Rzymian tak pisze o wolności syna: Albowiem wszyscy ci, 
których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha 
niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, 
w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam Duch wspiera swym świadectwem 
naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i 
dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa” (Rz 8, 14-17) 

 Czy w swoim życiu codziennym żyjesz jako wolny syn ukochanego Ojca, czy raczej 
człowiek o mentalności niewolnika? Co robisz, aby być człowiekiem wolnym? Czy 
potrafisz cieszyć się dobrem innych? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa 
przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci 
za dar wiary. Proszę Cię o  łaskę głębokich relacji z innymi ludźmi. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to do jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 



 

 

Aneks:  

CZYTANIA ROZWAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH 

TYGODNIA 

1. 3. 2014, niedziela – Ewangelia wg św. Marka 9,2-10 

 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych 
osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie 
stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie 
zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 
 
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. 
Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. 
 
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest 
mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, 
nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 
 
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, 
co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali 
to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z 
martwych. 
 
2. 3. 2014, poniedziałek – Ewangelia wg św. Łukasza 6, 36-38 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  
 
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie 
będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; 
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.  
 
Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i 
opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką 
miarą, jaką wy mierzycie”.  
 
  



 

 

3. 3. 2014, wtorek – Ewangelia wg Św. Mateusza 23, 1 - 12 
 
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:  
 
„Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie 
więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie 
naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i 
nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć 
ich nie chcą.  
 
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. 
Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią 
zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, 
by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.  
 
Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz 
Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie 
nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten, który 
jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo 
tylko jeden jest wasz Mistrz, Chrystus.  
 
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.  
 
4. 3. 2014, środa – Księga Syracydesa 51,13-20 
 
Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie 
mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca 
szukać jej będę. 
Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, serce me się w 
niej rozradowało, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej 
idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i 
znalazłem dla siebie rozległą wiedzę. 
Postąpiłem w niej, a Temu, który dał mi mądrość, chcę oddać cześć. 
Postanowiłem- bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o 
dobro i nie doznałem wstydu. 
Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować 
Prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. 
 
Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Z nią od 
początku zyskałem rozum, dlatego nie będę opuszczony. 



 

 

 
5. 3. 2014, czwartek – Księga proroka Jeremiasza 17,5-10 
 
„Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele 
upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do 
dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. 
Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną.  
 
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego 
nadzieją! Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe 
korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, 
bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i 
nie przestaje wydawać owoców.  
 
Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je zgłębi? 
Ja, Pan, badam serce i doświadczam sumienie, bym mógł każdemu 
oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego 
uczynków”.  
 
6. 3. 2014, piątek - Księga Rodzaju 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 
 
Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż 
urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z 
rękawami. Bracia Józefa widząc, że ojciec kocha go więcej niż ich 
wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby 
przyjaźnie z nim porozmawiać.  
 
Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego: 
„Wiesz, że bracia twoi pasą trzody w Sychem. Chcę więc posłać ciebie do 
nich”. Józef zatem udał się za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain.  
 
Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie 
go zgładzić, mówiąc między sobą: „Oto nadchodzi ten, który miewa sny. 
Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: 
«Dziki zwierz go pożarł». Zobaczymy, co będzie z jego snów”.  
 
Gdy to usłyszał Ruben, postanowił ocalić go z ich rąk; rzekł więc: „Nie 
zabijajmy go”. I mówił Ruben do nich: „Nie doprowadzajcie do rozlewu 
krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale ręki nie 
podnoście na niego”. Chciał on bowiem ocalić go z ich rąk, a potem 
zwrócić go ojcu.  



 

 

 
Gdy Józef przyszedł do swych braci, oni zdarli zeń jego odzienie, długą 
szatę z rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili go do 
studni: studnia ta była pusta, pozbawiona wody.  
 
Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala idących z Gi-leadu kupców 
izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i olejki 
pachnące; szli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci: „Cóż nam 
przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej 
zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom. Nie zabijajmy go, wszak 
jest on naszym bratem”. I usłuchali go bracia.  
 
I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze 
studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia sztuk srebra, a ci zabrali 
go z sobą do Egiptu.  
 
7. 3. 2014, sobota - Ewangelia według św.  Łukasza 15, 1-3. 11-32 
 
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby 
Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi”.  
 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:  
 
„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: 
«Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada». Podzielił więc 
majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, 
odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.  
 
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął 
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej 
krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on 
napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie 
dawał.  
 
Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod 
dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, 
i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już 
nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym 
z najemników». Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.  
 



 

 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł 
do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie 
jestem godzien nazywać się twoim synem».  
 
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą suknię i 
ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. 
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, 
ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I 
zaczęli się bawić.  
 
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 
domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to 
znaczy. Ten mu rzekł: «Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego».  
 
Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i 
tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie 
przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym 
się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który 
roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone 
cielę».  
 
Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i 
wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że 
ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

Możesz korzystać z rozważań Lectio Divina używając swojego 
smartfona lub innego urządzenia mobilnego. Aplikację możesz 
pobrać gratis ze strony Google Play pod hasłem „Lectio Divina” lub 
bezpośrednio po zeskanowaniu kodu QR zamieszczonego obok. 


