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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. 
  



29.03.2015, Niedziela Palmowa 

NAWRACAĆ SIĘ TO TO WYPEŁNIAĆ WOLĘ OJCA PO KRZYŻ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 11,1-19 i 14,1-15,47 

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: 

 Ludzie śpiewają hosanna, sądząc, że Jezus przejmie władzę w państwie i stanie się 
Mesjaszem na miarę ich oczekiwań. Jednak On przyszedł na świat, aby realizować 
Boży plan, rezygnuje z władzy na rzecz służby i posłuszeństwa Ojcu. My też jesteśmy 
wezwani, aby realizować w naszym życiu to, co zaplanował dla nas Bóg, a nie to czego 
oczekują od nas inni ludzie lub naszą własną wizję. Czy spełniasz Boże oczekiwania 
zgodne ze Słowem Bożym, czy też tylko swoje i innych ludzi, czy idziesz w imię 
Pańskie? 

 W opisie męki Jezusa wg św. Marka przywołane jest starotestamentowe proroctwo, 
które w tym wydarzeniu się wypełnia: Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet 
złoczyńców został zaliczony (Mk 15,28). Idąc za Jezusem i my będziemy mieli w 
świecie nierzadko złą opinię, ale nie to jest ważne, lecz to czy w naszym życiu wypełnia 
się Pismo. Tylko w tym wypadku doświadczamy pełni swojej wartości i szczęścia, 
nawet wbrew odrzuceniu i niepowodzeniu w ludzkim rozumieniu. 

 Słowo Boże otwiera nam oczy. Wielkie dobro może na pierwszy rzut oka po ludzku 
wyglądać bardzo źle. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu konając pośród złoczyńców Jego 
życie mogło wydawać się przegrane. Ale Golgota nie była porażką Jezusa, tylko 
ukoronowaniem Jego misji odkupienia człowieka, którą wypełnił zgodnie z wolą Ojca. 

 Jezus miał „nieudane” życie. A jednak On był najbardziej spełniony. Jezus w Ogrójcu 
szukał umocnienia w modlitwie, ponieważ wiedział, że dla ludzkiej natury plan Ojca jest 
trudny do zaakceptowania. A jednak przyjął go, wszedł w tę tajemnicę „po omacku”. 
Wobec planu jaki ma dla nas Bóg musimy uznać naszą słabość, niemoc. Pełnić wolę 
Bożą, to nie znaczy dokładnie znać ją, ale nie zawsze wiedząc i nie zawsze rozumiejąc 
- do końca ufać. 

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, przez Twój krzyż, uzdolnij mnie do pełnienia w moim życiu Bożej woli 

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?  



30.03.2015, poniedziałek  

NAWRACAĆ SIĘ TO WSŁUCHIWAĆ SIĘ W BOŻE SERCE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia wg św. Jana 12, 1-11 

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 sześć dni przed Paschą - zbliżał się czas męki i śmierci Pana. Maria wyczuła to, ona 
naprawdę Go słuchała, gdy zapowiadał zbliżające się wydarzenia. Wsłuchiwała się w 
Jego serce i wyczuła, że to już ten moment, że może nie mieć innej okazji. Czy potrafię/ 
staram się na modlitwie słuchać? 

 namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła - jaka musiała być reakcja innych 
gości na uczcie? Kobieta nie miała prawa dotykać mężczyzny, który nie był jej mężem 
czy bratem. A tu tak intymna wręcz czynność. Okazanie całego uniżenia (umycie nóg 
było zadaniem niewolników) i miłości Marii wobec Jezusa. Miłości gorszącej dla innych, 
ale nie dla Jezusa. On nie tłumaczy się przed resztą gości, nie czuje się zażenowany 
sytuacją. Jezus swoimi słowami potwierdza tą intymną relację z Marią. Zna jej serce i 
wie, jakie znaczenie ma dla niej zasłuchanej w Jego serce, że Przechowała to, aby 
Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Czy swoją relację z Jezusem mogę nazwać 
miłosną i intymną? 

 Jakiej wolności wymagał czyn Marii - nie wiedziała jak Jezus zareaguje. Pewnie 
domyślała się, co pomyśli reszta gości - że ją ocenią, pewnie później będą obmawiać, 
obśmiewać. Nie to było to dla niej ważne. Ważniejsze było, by odpowiedzieć na gorące 
pragnienie okazania Mistrzowi swojego oddania. Na ile żyję w wolności dziecka 
Bożego? Czy w moim życiu duchowym, mojej modlitwie nie czuję się ograniczony przez 
lęk o swój wizerunek, o to co pomyślą inni, a nawet co pomyśli / jak mnie oceni Pan 
Bóg? 

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 pragnę wsłuchiwać się w Twoje płonące miłością Serce i odpowiadać na Twoją 
miłość w wolności dziecka Bożego, tak jak mnie do tego zapraszasz. 

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?  



31.03.2015, wtorek  

NAWRACAĆ SIĘ TO POZOSTAWAĆ WIERNYM JEZUSOWI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 13, 21-33, 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: 

 "Powiedział Mu Piotr: „Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje 
oddam za Ciebie”. Odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”. Ile razy 
obiecywałem a nie dotrzymałem danego słowa. Ile razy planowałem poprawę a jednak 
upadłem. Wierzę jednak, że Jezus wybaczy mi moje grzechy jeśli po raz kolejny okażę 
skruchę i uznam swój grzech. 

 "Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy 
jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie" (Łk 16, 10). Nie ma takich prawd w 
Słowie Bożym, które mógłbym pominąć. Nie ma takich zaleceń w Ewangelii, które 
mogę odrzucić bo mi "nie pasują". Wszystkie powinienem rozważać w swoim sercu i 
wszystkich przestrzegać bo pochodzą od Boga. Wtedy będę wierny. 

 "Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. A dla 
tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców 
i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć 
druga." (Ap 21, 7-8). Czy wybieram wierność Bogu i życie wieczne, czy wolę być 
wiernym ludzkim pożądaniom i oczekiwać wiecznego potępienia. 

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, pragnę dochować Ci wierności bo wiem, że prowadzisz mnie do życia 
wiecznego. Wspomagaj mnie Panie.  

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?  



01.04.2015, środa  

NAWRACAĆ SIĘ TO PRZYCHODZIĆ DO JEZUSA PO PRZEBACZENIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 26,14-25 

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: 

 Dlaczego tak naprawdę Judasz chciał zdradzić Jezusa? Przecież chodził razem z nim i 
uczniami, widział te wszystkie cuda uzdrowień, rozmnożenie chleba, wskrzeszenia. 
Dlaczego te wszystkie znaki nie przekonały go, że Jezus jest tym za kogo się podaje - 
zapowiadanym przez proroków Mesjaszem? A jeśli nawet nie wierzył, to przecież 
wiedział, że Jezus jest niewinny. Chciwość była silniejsza. "Grzech leży u wrót i czyha 
na ciebie , a przecież ty masz nad nim panować" (Rdz 4,6). To słowa kierowane do 
Kaina, były aktualne dla Judasza i są aktualne dla każdego z nas. Co robię, aby grzech 
nie zapanował nade mną? 

 Podczas samej wieczerzy Jezus „psuje” nieco uroczystość mówiąc o zdradzie. Taka 
uwaga wywołuje poruszenie uczniów. Zobaczmy, że każdy z nich jest niepewny swojej 
wierności: „Chyba nie ja, Panie?” Faktycznie, to co stało się później pokazało, że w 
sytuacji zagrożenia własnego życia uczniowie stchórzą. Czy Ty jesteś pewny swojej 
wierności Jezusowi? Rozważ sytuacje życia, w których masz z tym problem i zapytaj 
Pana, gdzie tkwi źródło Twojej niewierności. 

 Jednak Jezus kieruje słowa przestrogi specjalnie do Judasza: „Byłoby lepiej dla tego 
człowieka, gdyby się nie narodził”. Czy w takim razie Judasz był zdeterminowany do 
zrobienia tego, co zrobił? A może należałoby zadać tu pytanie aktualne także dla 
każdego z nas: Czy popełniając największy nawet grzech zamykam sobie ostatecznie 
drogę do zbawienia? Jezus odpowiada na to pytanie w innym miejscu: „tego, który do 
Mnie przychodzi, precz nie odrzucę” (J 6,37). Najpewniej Judasz wiedział o tych 
słowach, ale czy skorzystał z oferty Jezusa? A jak Ty korzystasz z oferty przebaczenia 
grzechów i możliwości rozpoczynania na nowo życia z Bogiem przez Sakrament 
Pojednania? 

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, abym uwierzył, że prawdziwa moc tkwi w Twoim przebaczeniu mojego grzechu. 

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?  



02.04.2015, Wielki Czwartek 

NAWRACAĆ SIĘ, TO STAWAĆ SIĘ SŁUGĄ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według ś. Jana 13,1-15 

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: 

 I zaczął umywać uczniom nogi; Ostatnia Wieczerza rozpoczyna się bardzo wymownym 
gestem obmycia nóg uczniom Czynność ta należała do sługi, niewolnika. Jest to wyraz 
całej postawy Jezusa: „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje 
życie na okup za wielu” (Mk 10,45). Nic dziwnego, że święty Piotr reaguje zgodnie z 
naszym myśleniem: jak może Pan umywać nogi słudze!? Jezus wskazuje, na błędne 
myślenie człowieka, bo w królestwie Bożym obowiązuje zupełnie inna logika: „Kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Mt 23,12). „Jeśli kto 
chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich” (Mk 
9,35). Czy jestem gotów na podjęcie służby w rodzinie, pracy, parafii? 

 Postawa Jezusa jest aktem prawdziwej miłości. Ten czyn powinniśmy mieć przed 
oczami każdego dnia, abyśmy o nim pamiętali w różnych sytuacjach i zdarzeniach, w 
różnych relacjach między sobą, abyśmy z pokorą służyli sobie nawzajem. Czy są osoby 
wobec których przejawiamy wyższość? Czy jestem w stanie przyjąć wobec nich 
postawę sługi? Co mi w tym przeszkadza? 

 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem; Wielki 
Czwartek jest świętem kapłaństwa, w którym ma udział każdy z nas. Dotyczy to 
kapłaństwa powszechnego, które polega na udziale w kapłaństwie Chrystusa, który 
składał ofiarę z samego siebie – z miłości. Czy dziękuję Bogu za kapłanów, bez których 
nie mielibyśmy dostępu do sakramentów – owoców miłości Jezusa do człowieka? Czy 
modlę się o ich świętość i wszelkie łaski potrzebne do służby? 

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, pomóż mi nakłonić moje serce do prawdziwej, bezinteresownej miłości. Spraw abym 
nie oczekiwał wzajemności gdy czynię komuś dobro. 

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?  



03.04.2015, Wielki Piątek 

NAWRACAĆ  SIĘ TO PRZETWARZAĆ CIERPIENIE W ŁASKĘ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List do Hebrajczyków 4, 14-16; 5, 7-9 

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: 

 Po grzechu pierworodnym w życie ludzkie wpisane jest cierpienie. Cierpienie związane 
jest z grzechem naszym albo grzechem cudzym. Możemy cierpieć fizycznie, 
psychicznie lub duchowo. Cierpienie samo w sobie nie ma sensu. Dopiero ofiara 
Jezusa nadaje sens cierpieniu człowieka. Autor Listu do Hebrajczyków ukazuje Jezusa 
jako tego, który może nam współczuć, ponieważ sam obarczony był cierpieniem. Nie 
takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, 
lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. 

 W Wielki Piątek jesteśmy zaproszeni do tego, aby złączyć swoje cierpienie z 
cierpieniem Jezusa, nawet więcej, dobrze je wykorzystać, aby miało wymiar 
błogosławieństwa. Jezus Chrystus ma moc przetworzyć każde cierpienie w wielką 
łaskę. Autor Listu do Hebrajczyków pisze: A chociaż był Synem, nauczył się 
posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą 
zbawienia wiecznego, którzy Go słuchają. Aby przetwarzać swoje cierpienie 
potrzebujemy wzrastać w wierze. Możemy wołać do Jezusa, aby przymnożył nam 
wiary. Cierpienie bowiem może nas zniszczyć, albo  może stać się ogromnym 
błogosławieństwem. Od nas zależy co zrobimy ze swoim cierpieniem 

 Co jest twoim cierpieniem? Czy przetwarzasz swoje cierpienie w Boże 
błogosławieństwo? Czy pomagasz innym przetwarzać cierpienie w łaskę? 

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, proszę Cię o łaskę akceptacji mojego cierpienia. Proszę Cię także o łaskę 
przetwarzania mojego cierpienia w Twoje błogosławieństwo. 

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?  



04.04.2015, Wielka Sobota 

NAWRACAĆ  SIĘ  TO DOŚWIADCZAĆ ZMARTWYCHWSTANIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List do Rzymian 6, 3-11 

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: 

 Liturgia wielkosobotnia jest szczególnym czasem doświadczenia tajemnicy paschalnej 
Jezusa, czyli przejścia ze śmierci do życia. Chrześcijanin jest głęboko naznaczony 
śmiercią, ale także łaską zmartwychwstania Jezusa w jego życiu. Święty Paweł pisze: 
Jeżeli bowiem  przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w 
jedno. to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno  przez podobne 
zmartwychwstanie. Bycie chrześcijaninem nie oznacza, że będzie miło, lekko i 
przyjemnie. Chrześcijanin bowiem jest drugim Chrystusem, a On doświadczył 
odrzucenia, cierpienia i śmierci. Jaka jest twoja wizja bycia chrześcijaninem? Czy jest to 
wizja Nowego Testamentu? 

 Zapomnieliśmy już, że naszym prawdziwym nieszczęściem  jest nasz własny grzech, 
ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Apostoł pisze: Bo to, że umarł, umarł dla 
grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla 
grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Żyjemy w kulturze, w której 
eliminuje się Boga żywego z ludzkiego życia i myślenia. Często nie widzimy swojego 
grzechu, ponieważ oswoiliśmy w życiu codziennym wiele złych duchów w postaci 
rozwodów, współżycia przed ślubem, konkubinatów, aborcji. Jesteśmy nieszczęśliwi, 
smutni, głęboko cierpiący, ale nie widzimy źródła swojego nieszczęścia. 

 Aby móc zmartwychwstać potrzebujemy ujrzeć nasz grzech i powiedzieć: Ja 
zgrzeszyłem. Potrzebujemy wejść w głęboki proces nawracania się, który prowadzi do 
wolności i zmartwychwstania. Jan Apostoł pisze: Poznacie prawdę, a prawda was 
wyzwoli. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Jeżeli  więc Syn was 
wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. (J 8, 32. 34. 36) Zmartwychwstanie 
bowiem to wolność, miłość, pokój, harmonia. 

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, proszę Cię o łaskę  głębokiej wiary, aby zmartwychwstać. Aby doświadczyć 
głębokiego pokoju, wolności i miłości. 

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?  



Aneks:  

CZYTANIA ROZWAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH 

TYGODNIA 

29.03.2015, niedziela – Ewangelia według św. Marka 11,1-19 i 14,1-15,47 

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus 
posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest 
przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym 
jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby 
was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: «Pan go potrzebuje i zaraz 
odeśle je tu z powrotem»”. 
Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a 
niektórzy ze stojących tam pytali ich: „Co to ma znaczyć, że odwiązujecie 
oślę?” Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. 
Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On 
wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone 
ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: 
„Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione 
królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na 
wysokościach.”. 
Jezus przed Piłatem 
E. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i 
cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i 
wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E. 
Odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem. E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o 
wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: I. Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie 
rzeczy Cię oskarżają? E. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się 
dziwił. 
Jezus odrzucony przez swój naród 
Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego 
żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy 
w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co 
zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: I. Jeśli chcecie, uwolnię wam króla 
żydowskiego? E. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. 
Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat 
ponownie ich zapytał: I. Cóż więc mam uczynić z Tym, którego nazywacie 
królem żydowskim? E. Odpowiedzieli mu krzykiem: T. Ukrzyżuj Go! E. Piłat 
odparł: I. Co więc złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. 
Ukrzyżuj Go! E. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, 
Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. 
Król wyśmiany 
Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali 



całą kohortę. 
Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli 
Go pozdrawiać: T. Witaj, królu żydowski! E. Przy tym bili Go trzciną po głowie, 
pluli na Niego i przyklękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z 
Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. 
Droga krzyżowa 
Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego 
Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola i właśnie 
przechodził, żeby niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to 
znaczy Miejsce Czaszki. 
Ukrzyżowanie 
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i 
rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. 
A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego 
winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch 
złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło 
się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony. 
Wyszydzenie na krzyżu 
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: T. 
Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z 
krzyża i wybaw samego siebie. E. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w 
Piśmie drwili między sobą i mówili: T. Innych wybawiał, siebie nie może 
wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy 
widzieli i uwierzyli. E. Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. 
Śmierć Jezusa 
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 
dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eloi, Eloi, 
lama sabachthani. E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? 
Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: T. Patrz, woła Eliasza. 
E. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić 
mówiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z 
krzyża. E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 
 

30.03.2015, poniedziałek – Ewangelia wg św. Jana 12, 1-11 

 
Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, 
którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta 
posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś 
wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła 
Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na 
to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który Go miał wydać: 
„Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich 
ubogim?” Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ 



był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: 
„Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. 
Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie”. 
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu 
na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. 
Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego 
powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. 
 

31.03.2015, wtorek – Ewangelia według św. Jana 13, 21-33, 36-38 

 
Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i 
tak oświadczył: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie 
zdradzi”. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden 
z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi. Jemu 
to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: „Kto to jest? O kim mówi?” Ten oparł 
się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: „Panie, kto to jest?” Jezus 
odpowiedział: „To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu”. 
Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona 
Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś 
rzekł do niego: „Co chcesz czynić, czyń prędzej”. Nikt jednak z biesiadników 
nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad 
trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: „Zakup, czego nam 
potrzeba na święta”, albo żeby dał coś ubogim. On zaś po spożyciu kawałka 
chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: „Syn 
Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą 
otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim chwałą otoczony, to i Bóg Go otoczy 
chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. L Dzieci, jeszcze krótko 
jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i 
wam teraz mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie”. Rzekł do Niego 
Szymon Piotr: „Panie, dokąd idziesz?” Odpowiedział mu Jezus: „Dokąd Ja idę, 
ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz”. Powiedział Mu Piotr: 
„Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za 
Ciebie”. Odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”.  
 

01.04.2015, środa – Ewangelia według św. Mateusza 26,14-25 

 
Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i 
rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu 
trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. 
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: 
„Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia ?” 



On odrzekł: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: 
«Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi 
uczniami»”. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. 
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy 
jedli, rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi”. 
Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie ja, 
Panie?” 
On zaś odpowiedział: „Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie 
zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane; lecz 
biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby 
lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”. 
Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: „Czy nie ja, Rabbi?” Mówi mu: 
„Tak jest, ty”. 
 

02.04.2015, czwartek – Ewangelia według ś. Jana 13,1-15 

 
Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina 
przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich 
umiłował. 
W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna 
Szymona, aby Go wydać, widząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że 
od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A 
wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I 
zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. 
Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi 
umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie 
rozumiesz, ale później to będziesz wiedział”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy 
mi nie będziesz nóg umywał”. 
Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze 
Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i 
głowę”. 
Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo 
cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto 
Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”. 
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy stole, 
rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie 
«Nauczycielem» i «Panem» i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, 
Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem 
umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja 
wam uczyniłem”. 
 

03.04.2015, piątek – List do Hebrajczyków 4, 14-16; 5, 7-9 



 
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna 
Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy 
arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz 
doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. 
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i 
znaleźli łaskę w stosownej chwili. 
Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił 
gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został 
wysłuchany dzięki swej uległości. 
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy 
wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, 
którzy Go słuchają. 
 

04.04.2015, sobota – List do Rzymian 6, 3-11 

 
Bracia: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa 
Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest 
zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i 
my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale 
Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim 
złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez 
podobne zmartwychwstanie. To wiecie, że dla zniszczenia grzesznego ciała 
dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej 
nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż 
jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć 
będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie 
umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu 
tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla 
grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. 
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