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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. 
  



 

 

24.07.2016, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO MODLIĆ SIĘ WYTRWALE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 11,1-13 

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: 

 Panie, naucz nas modlić się. Modlitwa jest łaską, darem, ale modlitwy się również 
uczymy. Jej rozwój w naszym życiu jest pewnym procesem, nasza modlitwa zmienia 
się w czasie. Jednak zawsze to Bóg ma być tym, który nas w tej drodze modlitwy 
prowadzi. Czy ty również prosisz Pana, aby uczył cię modlitwy? 

 Ojcze, niech się święci Twoje imię. Początkiem modlitwy jest nawiązanie osobowej 
relacji z  Bogiem, zwrócenie się do Niego jako do Osoby, do Ojca. Warunkiem 
autentycznej modlitwy  jest też stanięcie w postawie uwielbienia (niech się świeci Twoje 
imię), uznanie że jesteśmy  stworzeniami, będącymi w zależności od naszego 
Stworzyciela, któremu oddając chwałę odnajdujemy siebie, swoje właściwe miejsce. 

 Niech przyjdzie Twoje królestwo. To wezwanie jest w modlitwie Pańskiej przed prośbą 
o  powszedni chleb. Czy w takiej kolejności są one również w twoim sercu? Jezus 
zapewnia w  innym miejscu: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego 
sprawiedliwości, a wszystko  inne będzie wam dodane (Mt 6,33). Nasza natura po 
grzechu pierworodnym skłania nas  raczej do zabezpieczania w pierwszej kolejności 
siebie, zabiegania najpierw o zaspokojenie  naszych doczesnych potrzeb. Jednak to 
wprowadza w nasze życie niepokój. Postawienie  Boga i jego królestwa na pierwszym 
miejscu przywraca ład i daje wolność. 

 Z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Jezus w przypowieści mówi 
nam  o tym, że Bogu podoba się nasza nieustępliwość i wytrwałość w modlitwie. Bóg 
zna nasze potrzeby. Ale z jakiegoś powodu jest dla nas lepsze, abyśmy cierpliwe i 
wytrwałe kołatali,  prosili i szukali. Może to oczekiwanie oczyszcza nasze serce, nasze 
intencje? Może ten  czas jest potrzebny abyśmy sami zobaczyli dlaczego o coś Boga 
prosimy, odkryli co jest  nam naprawdę potrzebne? 

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, naucz mnie modlić się.  

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?  



 

 

25.07.2016, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ PIERWSZYM W SŁUŻBIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 20, 20-28 

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: 

 Ta scena przypomina modlitwę - przychodzi troskliwa (może i nadopiekuńcza) matka, 
oddaje pokłon Bogu i prosi za innych, za dzieci, próbuje coś "załatwić" z Jezusem. A 
On pyta Czego pragniesz? Zwraca uwagę na nią samą, zaprasza ją, by wylała przed 
Nim swoje serce, wyszła na głębię w tej rozmowie z Nim. Bóg chce zaspokajać nie 
tylko zachcianki, codzienne potrzeby, ale najgłębsze pragnienia naszych serc. Czy 
znam swoje głębokie pragnienia, czy mówię o nich Jezusowi? 

 Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie." - czasem moje modlitwy wydają 
się być niewysłuchane - jak wtedy reaguję, czy czuję się zawiedziony, zły, tracę 
ufność? Jezus zawsze wysłuchuje, ale nie zawsze odpowiada na moje prośby tak 
jakbym chciał. Właśnie dlatego, że nieraz konsekwencje spełnienia prośby nie byłyby 
dla mnie dobre. 

 kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał 
być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Jezus podaje 
lekarstwo na pychę i żądzę władzy - to służba, tym bardziej niewolnicza, im głębiej 
zakorzeniona jest pycha. Wyraz służba, służyć nie kojarzy się dziś pozytywnie. Nikt nie 
chce usługiwać, czuć się jak służący, czuć się wykorzystywanym. Jakie myśli, uczucia 
we mnie budzi służba bliźnim? Jak w perspektywie słów Jezusa wygląda moja służba 
wobec najbliższych? Na ile potrafię rezygnować z siebie (swoich wygód, czasu 
wolnego, odpoczynku, zachcianek), aby być dyspozycyjnym dla potrzebujących mojej 
służby - moich dzieci, współmałżonka, znajomych, sąsiadów, innych ludzi? Sługa 
najpierw wykonywał czynności dla swojego pana, później mógł się zająć sobą. Jakie ja 
mam priorytety, kim zajmuję się w pierwszej kolejności, komu poświęcam najwięcej 
czasu i sił? 

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 Cię za mój egoizm i pychę. Proszę Cię, niech Duch Św. napełnia 
mnie miłością do bliźnich i uzdalnia do służenia Tobie obecnemu w nich. 

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?  



 

 

26.07.2016, wtorek , św. Joachima i Anny 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRAGNĄĆ UJRZEĆ JEZUSA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 13, 16 - 17 

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: 

 "Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na 
co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”. Wielu 
prorokowało nadejście Mesjasza ale tylko jedno pokolenie mogło Go ujrzeć na własne 
oczy. Każdy Go ujrzy i będzie przebywał w Jego obecności kto okaże się godzien życia 
wiecznego u Jego boku. Czy pragnę oczami duszy ujrzeć Jezusa? Jeśli tak to czy 
dokonuję starań aby to moje życzenie mogło się zrealizować?     

 " A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie 
Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, <BR>od dni 
wieczności (Mi 5, 1). Tymi słowami prorok Micheasz oznajmił nadejście Mesjasza  
zrodzonego zanim świat został stworzony, który przyjdzie na świat w Betlejem. I tak się 
stało. Mesjasz przeszedł przez ziemię pokazując drogę także nam. Czy korzystam z 
Jego wskazówek? Czy doceniam trud jaki zadał sobie Bóg aby przywrócić nas 
wszystkich na Jego łono?      

  "Jezus zapytał ich: a wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty 
jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" (Mt 16, 15 - 16). Piotr uwierzył i inni uczniowie 
uwierzyli i uwierzyły miliardy w późniejszych wiekach. Uwierzyły choć nie widziały i nie 
słyszały. Taka jest moc wiary, która pochodzi od Boga. Czy proszę o taki sam dar 
wiary, która pozwoli mi trwać przy Jezusie? Czy proszę o dar takiej samej wiary dla 
tych, którzy wciąż szukają drogi?  

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, umacniaj moją wiarę abym się nigdy nie zawahał.  

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?  



 

 

27.07.2016, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRAGNĄĆ KRÓLESTWA BOŻEGO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 13, 44-46 

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 mówi o Królestwie Bożym używając dwóch porównań. W pierwszym jest ono 
porównane do ukrytego skarbu. Zwróć uwagę gdzie je ukryto. Nie schowano je w 
niedostępnych górach czy zatopiono na dnie głębokiego jeziora, lecz zakopano na polu. 
Dlaczego tam? Przecież rola znajduje się zazwyczaj blisko ludzi i jest często używane 
np. w czasie orki. Może Pan Jezus chce nam powiedzieć, że Królestwo Boże jest blisko 
nas, jest tam gdzie żyjemy, pracujemy i odpoczywamy. Jest ukryte, bo jest wielkim 
skarbem, ale nie musimy organizować wielkich wypraw, aby go odnaleźć. Ono jest na 
wyciągnięcie ręki. A jedyne co musimy zrobić, aby go otrzymać, to musimy go szukać. 
Nie musimy na niego zapracować lub zasłużyć. Wystarczy, że będziemy szukać, a gdy 
znajdziemy, oddamy wszystko co mamy, po to by go otrzymać.  

 Czym jest Królestwo Boże w drugim porównaniu? W pierwszej chwili pomyślałem, że 
perłą, ale jest przecież napisane, że jest ono jak kupiec. Ten człowiek przemierza świat 
i poszukuje pereł, by je posiąść na własność. Jak myślisz, kto jest kupcem, a kto jest 
perłą? Moim zdaniem Królestwo Boże to Bóg, który poszukuje człowieka. Jesteśmy dla 
Niego, każdy z nas z osobna, drogocennym skarbem, którego chce kupić płacąc 
najwyższą cenę. A my jesteśmy, jak te perły. Powstaliśmy dzięki "ziarenku piasku", 
którym jest Boża miłość. Jesteśmy jednak często zamknięci w skorupie grzechu, który 
izoluje nas od Boga. Jesteśmy zamknięci w swoich sprawach i jedyne co widzimi to 
siebie samych. A wystarczy tylko odrzucić skorupę grzechy, by pokazać się takim jakimi 
jesteśmy w oczach Boga, pięknymi perłami . A wtedy Królestwo Boże przyjdzie samo 
do nas, jak po perłę kupiec. 

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: 
Dziękuje Ci Panie za dar życia. Proszę Cię o Twoja pomoc, bym otwierał się i uwalniał z 
grzechu. Prowadź mnie na drodze poszukiwania Królestwa Bożego.  

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?  



 

 

28.07.2016, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PATRZEĆ Z MIŁOŚCIĄ NA DRUGIEGO 
CZŁOWIEKA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według świętego Mateusza 13,47-53 

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: 

 Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby 
wszelkiego rodzaju; Pan Bóg w swojej miłości powołał każdego z nas do życia i 
przeznaczył do chwały nieba. Jednak zły człowiek nie może się tam dostać. Bo gdyby 
do nieba dostała się choć odrobina zła, niebo nie byłoby niebem. Ale dopóki sieć jest w 
wodzie, to zbierają się w niej wszystkie ryby, nie ma rozdzielenia dobrych od złych. 
Taką siecią jest Kościół, w którym mogą żyć bardzo różni ludzie. Jednak sama 
przynależność do wspólnoty Kościoła nie daje jeszcze gwarancji zbawienia. Decyzja o 
tym, kto zostanie zbawiony będzie podjęta po śmierci na sądzie ostatecznym. A tam nie 
będziemy sądzeni z przynależności do Kościoła lecz z wiary i miłości drugiego 
człowieka. Jakim jestem członkiem Kościoła: czy tylko niedzielnym katolikiem 
przychodzącym na Mszę świętą dla spełnienia obowiązku, czy żyję przykazaniami na 
co dzień? 

 wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych; na sądzie ostatecznym źli 
ludzie zostaną oddzieleni od dobrych. Ale jak? Przecież my jako ludzie mamy w sobie 
mieszankę dobra i zła, żyjemy w ciągłym rozdarciu pomiędzy dobrem i złem. Zdarza 
się, że aby zagłuszyć w sobie wyrzuty sumienia i wybielić swoje przewinienia sami 
przyjmujemy role aniołów i wyszukujemy wśród ludzi tych „gorszych”, podkreślając 
ogrom ICH grzechów, widząc drzazgę w oku brata, nie dostrzegając belki we własnym 
(por. Mt 7,3). Przyjmując taką postawę krzywdzimy ich poprzez nieprawdziwe i często 
raniące osądy. A te ludzkie perspektywy oceniania z pewnością niewiele będą miały 
wspólnego z Boską perspektywą miłosierdzia i sprawiedliwości. Czy ulegam pokusie 
osądzania bliźnich za ich czyny? Czy naprawiam krzywdy w ten sposób wyrządzone? 

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 żyć w taki sposób, abym był zawsze gotowy na ostateczne spotkanie z 
Tobą. 

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?  



 

 

29.07.2016, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO WZRASTAĆ W MIŁOŚCI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Pierwszy List św. Jana Apostoła 4, 7-16 

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: 

 Często  słyszymy  o szukaniu, rozeznawaniu i pełnieniu woli Bożej. Jak ważne jest w 
życiu codziennym pełnienie woli Bożej. Słowo Boże ukazuje kilka postaw  i sytuacji, 
w których jest jednoznacznie napisane, że jest to wolą Bożą. Święty Piotr pisze: 
Taka jest bowiem wolą Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia 
niewiedzę ludzi głupich.(1P 2, 15) Święty Paweł w liście to Tesaloniczan pisze: W 
każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie 
względem was. (1Tes 5, 18) Jan Apostoł przypomina, że taka bowiem jest wola Boża, 
którą objawiono nam  od początku. abyście się wzajemnie miłowali. (1J 3,11) Paweł 
w liście do Tesaloniczan pisze o jeszcze innym wymiarze woli Bożej:  Albowiem wolą 
Bożą jest wasze uświęcenie. (1Tes 4,3) Święty Piotr przypomina, że można cierpieć 
zgodnie z wolą Bożą.(1P 4,19) 

 Święty Jan szerzej nakreśla pełnienie woli Bożej jako wzajemną miłość. Tylko ten, kto 
kocha, zna Boga, ponieważ Bóg ze swojej istoty jest miłością. Źródło naszej milości 
związane jest z Bogiem żywym. Bez Niego nie potrafimy kochać, albo  rezygnujemy z 
miłości, która kosztuje. Święty Jan mocno podkreśla: W tym objawiła się miłość Boga 
ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki 
Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas 
umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 

 Bóg uzdalnia do miłości, która nas naturalnie przerasta. Cierpienie i śmierć w 
jakiejkolwiek postaci niesie życie, gdy jest połączone z cierpieniem i śmiercią Jezusa. 
Nie ma bowiem zmartwychwstania bez cierpienia i śmierci połączonej z Jezusem. 
Zmartwychwstanie bowiem to miłość, która przerasta nienawiść, głupotę i każdą 
niegodziwość. Czy prosisz Jezusa  o miłość? Czy twoja wizja miłości jest wizją Boga 
żywego? 

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 za Twoją miłość, która dała mi życie.  Dziękuję za miłość, która pokonała 
każdy mój grzech i  grzech każdego człowieka. 

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?  



 

 

30.07.2016, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO AKCEPTOWAĆ PRAWDZIWE OBLICZA MIŁOŚCI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga proroka Jeremiasza  26, 11-16. 24 

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: 

 Słowa Boga żywego są dla człowieka zawsze dobre. Nawet jeśli są surowe, 
wymagające, niosące karę, to są to słowa Boga miłości, który zatroskany jest o dobro 
człowieka. Miłość bowiem oparta jest o prawdę. Prorok Jeremiasz nie poklepuje po 
ramionach Izraela głosząc fałszywe pocieszenie. Prorok Jeremiasz mówi otwarcie: Pan 
posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, 
które słyszeliście. Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki, słuchajcie 
głosu Pana, Boga waszego; wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie 
postanowił przeciw wam. 

 Prawdziwa miłość pragnie zawsze dobra drugiego człowieka. Prawdziwa miłość jest nie 
tylko czuła, delikatna, urzekająca. Prawdziwa miłość jest także wymagająca, potrafi być 
surowa i mówiąca mało sympatyczne słowa, gdy tego potrzeba. Miłość jest bowiem 
odważna. Prorok Jeremiasz przez odwagę  i posłuszeństwo Bogu żywemu może 
zapłacić cenę najwyższą, nie tylko odrzucenia i cierpienia, ale także i śmierci. Kapłani i 
prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami: «Człowiek ten 
zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na 
własne uszy». 

 Potrzebujemy odwagi miłości. Potrzebujemy akceptacji prawdziwych oblicz miłości 
Boga żywego. Miłość zawsze niesie życie nawet wówczas, gdy jest surowa i bolesna. 
Często żyjemy w złudzeniach miłości, iluzjach miłości lub pobożnych życzeniach 
miłości. Czy poznałeś prawdziwe oblicza Bożej miłości? Czy akceptujesz zwłaszcza te 
bolesne i surowe oblicza miłości? Czy prosisz Jezusa o odważną miłość? 

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, że jesteś miłością. Dziękuję, że Twoja miłość pragnie dla mnie dobra. 
Dziękuję za odwagę 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 

24.07.2016, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 11,1-13 

 
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł 
jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan 
nauczył swoich uczniów». 
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: 
Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie 
Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj 
nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my 
przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie 
dopuść, byśmy ulegli pokusie». 
Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o 
północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel 
przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z 
wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci 
są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: 
Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to 
z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a 
znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto 
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. 
Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? 
Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, 
czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli 
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». 
 
 
  



 

 

25.07.2016, poniedziałek – Ewangelia według św. Mateusza 20, 20-28 

 
Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i 
oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” 
Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim 
królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Odpowiadając 
Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja 
mam pić?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. On rzekł do nich: „Kielich mój 
pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie 
prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je 
przygotował”. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na 
tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że 
władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak 
będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech 
będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech 
będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za 
wielu”. 
 
 

26.07.2016, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 13, 16 - 17 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.  
Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło 
ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a 
nie usłyszeli”.   
 
 
 

27.07.2016, środa – Ewangelia według św. Mateusza 13, 44-46 

 
Jezus powiedział do tłumów:  
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go 
pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał 
wszystko, co miał, i kupił tę rolę.  
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego 
pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał 
wszystko, co miał, i kupił ją». 



 

 

 
 
28.07.2016, czwartek – Ewangelia według św. Mateusza 13,47-53 
 
Jezus powiedział do tłumów: 
«Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i 
zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na 
brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie 
przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród 
sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i 
zgrzytanie zębów. 
Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak». 
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się 
uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze 
swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare». 
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. 
 
 

29.07.2016, piątek – Pierwszy List św. Jana Apostoła 4, 7-16 

 
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, 
kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, 
bo Bóg jest miłością. 
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego 
Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym 
przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas 
umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze 
grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się 
wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się 
wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 
Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego 
Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako 
Zbawiciela świata. 
 Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on 
w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest 
miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 
 
 
  



 

 

30.07.2016, sobota – Księga proroka Jeremiasza  26, 11-16. 24 
 
Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi 
słowami: «Człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował 
przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy». 
Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu: «Pan 
posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu 
wszystkie słowa, które słyszeliście. Teraz więc zmieńcie swoje 
postępowanie i swoje uczynki, słuchajcie głosu Pana, Boga waszego; 
wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw 
wam. Ja zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się 
wyda dobre i sprawiedliwe. Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie 
zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na jego 
mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do was, by waszym 
uszom głosić wszystkie te słowa». 
Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków: 
«Człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w 
imię Pana, Boga naszego». 
Achikam, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wydany w 
ręce ludu na śmierć. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

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. 


