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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. 
  



 

 

16.07.2017, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO WIERZYĆ W PLAN BOGA WZGLĘDEM MNIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Proroka Izajasza 55, 10-11 

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: 

 Ulewa i śnieżyca nie kojarzą się nam dobrze. Jednak dla rolnika z Ziemi Świętej, opady 
są znakiem błogosławieństwa, zapowiadają urodzaj. Natomiast ulewy i śnieżyce w 
naszym życiu, to czas cierpienia, doświadczania rozmaitych trudności. W takich 
chwilach słowa proroka Izajasza dają nadzieję, pokazują, że Bóg ma plan, że troszczy 
się o dobro swoich stworzeń, choć czasem Jego drogi są ciemne i pokręcone. Jednak 
każdy zamysł jest i będzie przez Boga doprowadzony nieomylnie do końca, do 
prawdziwego dobra. W jakich sytuacjach tracę nadzieję, popadam w rozpacz? 

  Słowo Boże jest skuteczne i dokonuje zawsze tego, co wyraża. Żywe bowiem jest 
słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do 
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 
Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte 
i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. (Hbr 4,12-13). 
Nie ma słowa Bożego, które by padało w próżnię. Chociaż ludzie często je odrzucają, 
przez co sami wydają się na potępienie, to nie traci Ono swojej skuteczności. 
Przyniesie owoce inaczej, gdzie indziej. Jego skuteczność stanowi dowód na to, że Bóg 
jest wierny wszystkim swoim obietnicom. Czy wiem jakie obietnice złożył mi Bóg? 

 Słowo Boże nie jest magiczną siłą, która czyni cuda. Domaga się wysłuchania i 
przyjęcia sercem, wtedy wyda owoc. Jest jak śnieg i woda, które użyźniają ziemię. Jest 
aktywną i twórczą siłą, potrzebującą odpowiednich warunków, aby mogło być przyjęte, 
podobnie jak ziarno, które potrzebuje żyznej roli, by wykiełkować i przynosić owoce. 
Słowo Boże nadaje ludzkiemu życiu sens, wskazuje drogę, uświęca, ma moc 
przemieniać serce tego, kto je słucha. Jak często wsłuchuję się w Słowo Boga 
skierowane do mnie? 

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, otwórz me oczy, uszy i serce, abym mógł Ciebie ujrzeć, usłyszeć i przyjąć. 

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?  



 

 

17.07.2017, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ WIERNYM BOGU ŻYWEMU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Wyjścia 1, 8-14. 22 

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: 

 Rodzina Jakuba  wraz z jego kolejnymi pokoleniami żyła w Egipcie około 430 lat. Autor 
księgi Wyjścia pisze bowiem: Czas pobytu Izraelitów w Egipcie wynosił 430 lat. Dokładnie 
w tym dniu, gdy upłynęło czterysta trzydzieści lat, wyszły wszystkie zastępy Jahwe z ziemi 
egipskiej. (Wj 12,40) Dla Izraelitów Egipt i ziemia Goszen była miejscem błogosławionym. 
Było to miejsce, w którym schronili się przed głodem, który rozpanoszył się w świecie. Było 
to także miejsce wskrzeszenia Józefa, ukochanego syna Jakuba, którego już ojciec 
pochował i opłakał. Cierpienie Józefa, jego wierność Bogu żywemu, zrodziła pomyślność 
dla kolejnych pokoleń Izraela. Czy doświadczasz w swoim życiu cierpienia, które przynosi 
pomyślność i dobro?  

 Autor Księgi Wyjścia nadmienia jednak, że czasy pomyślności i dobrobytu minęły. Rządy w 
Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do swego ludu: «Oto lud Izraelitów 
jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się 
przestał rozmnażać. W przypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami i 
walczyć przeciw nam, aby wyjść z tego kraju». Można byłoby zadać sobie pytanie: Co 
sprawiło, że czas dobrobytu i pomyślności się zakończył? Autor Księgi Wyjścia pisze o 
zmianie, króla, który nie znał Józefa. Komentatorzy żydowscy Tory piszą o niewierności  
Izraela wobec Boga żywego. Prorok Baruch pisze bowiem: Cóż się to stało, Izraelu, że 
jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi z 
umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Szeolu? Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś 
chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, 
gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie 
jest światłość dla oczu i pokój. (Ba 3, 10-14) 

 Każda niewola jest związana z niewiernością Bogu żywemu, za którym stoi zawsze jakiś 
grzech. Ważne jest, abyśmy umieli rozeznać co jest przyczyną naszej niewoli. Bóg 
przypomina nam dzisiaj nie tylko o swojej wierności, ale upomina się także o naszą 
wierność. Czy jesteś wierny Bogu żywemu? Jakie niewole dręczą twoje życie?  

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, dziekuję Ci 
za Twoją wierność. Proszę Cię o łaskę wierności w moim życiu Twojemu słowu i Twoim 
przykazaniom. 

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?  



 

 

18.07.2017, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZAUFAĆ  BOŻEJ OPATRZNOŚCI   

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Wyjścia 2, 1-15a 

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: 

 Naród Wybrany mieszka w Egipcie już kilkaset lat. Czasy Józefa poszły w zapomnienie. 
… rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do swego ludu: Oto lud 
synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu 
wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać.(Wj 1, 8-10a). Ów „roztropny” sprzeciw 
faraona to nic innego, jak mordowanie nowo narodzonych. W takich to trudnych dla 
Hebrajczyków  czasach narodził się Mojżesz. Wydawało się, że nic nie jest w stanie 
oprzeć się prawu faraona, ale Bóg niezależnie od wszystkiego zawsze jest w stanie 
zrealizować swój plan. Jeśli oddałeś się w Boże ręce, to Bóg zrealizuje swój plan także 
wobec ciebie. Czy już zacząłeś Mu za to dziękować? 

 Rabini uczą, że Naród Wybrany popadł w niewolę z powodu własnych grzechów, 
ponieważ zaczął zapominać o Bogu i Jego obietnicy. Dobrobyt, którym otoczyli się 
Izraelici obciążał ich serca tak, że przestali potrzebować Boga.   Pamięć  o 
wydarzeniach z historii związanych z ich przodkami zacierała się. Jaka jest twoja 
pamięć o działaniu Boga w twoim życiu? Jeśli nie doświadczyłeś takiego działania, to 
Bóg jeszcze nie jest dla ciebie Bogiem naprawdę żywym, działającym w twojej osobistej 
historii. Możesz teraz wołać do Niego a On usłyszy. Jeśli doświadczałeś Jego 
błogosławionej obecności – dziękuj! 

 Matka Mojżesza walcząc o życie syna sporządza skrzynkę z papirusu, umieszcza tam 
syna i puszcza na wody Nilu. Przedziwnym trafem skrzynka dociera do stóp córki 
faraona. Ona ma świadomość, że jest to dziecko żydowskie, ale nie potrafi się jemu 
oprzeć. W taki to sposób Mojżesz zamieszka w domu faraona  - swego niedoszłego 
oprawcy, a jego matka będzie jego karmicielką. Drogi Boże są zaprawdę przedziwne. 
Czy wierzysz, że Bóg także twoje kręte drogi życia może poprowadzić tak, że we 
właściwym czasie i miejscu wszystko się właściwie poukłada? Możesz skorzystać z 
poniższej modlitwy. 

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 naucz mnie całkowitego zaufania twojej opatrzności. Naucz mnie, że zawsze jest 
wyjście z trudnej sytuacji, gdy polegam na Tobie. Ukazuj mi Twoje drogi. 

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?  



 

 

19.07.2017, środa  

CHODZIĆ  W  DUCHU  ŚWIĘTYM  TO  SPOTYKAĆ BOGA ŻYWEGO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Wyjścia 3, 1-6. 9-12 

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: 

 Drogi Bożej opatrzności są naprawdę przedziwne. Mojżesz przez czterdzieści lat 
mieszka i wychowuje się na dworze faraona, swojego niedoszłego oprawcy i zapewne 
poznaje jeszcze jego inne oblicze. Po czterdziestu latach musi uciekać z Egiptu, aby 
przez czterdzieści lat żyć w ciszy na pustyni wypasając owce swego teścia Jetry. Przez 
następne czterdzieści lat wędruje przez pustynię z Narodem Wybranym. 

 Pierwsze czterdzieści lat przygotowało Mojżesza do misji, którą miał spełnić w 
przyszłości jako prorok wyprowadzający swój naród z niewoli. Drugie czterdzieści lat  
zanurzyło go w ciszy i pozwoliło usłyszeć głos swojego serca. Mojżesz ma 
osiemdziesiąt lat, ale potrafi się dziwić jak dziecko. Zadziwił się, gdy ujrzał krzew 
płonący ogniem. Owa ciekawość dziecka sprawiła, że miał możliwość spotkania się z 
żywym Bogiem. Czy podtrzymujesz w sobie gotowość i otwarcie na każde nowe 
działania Boga w twoim życiu? 

 To spotkanie z żywym Bogiem jest zawsze niebezpieczne. Bóg wzywa go po imieniu. 
Mojżesz nie ma pojęcia, że Bóg prowadził jego przeszłość i zamyśla o jego przyszłości. 
Kiedy Bóg wzywa człowieka po imieniu, to zna jego tożsamość, zna jego przeszłość. 
Bóg pragnie powiedzieć Mojżeszowi i każdemu z nas: wiem kim jesteś. Znam cię po 
imieniu i jestem ci łaskawy (Wj 33,12). 

 Pierwsze słowa, które usłyszy Mojżesz oprócz imienia, są znamienne: Nie zbliżaj się tu! 
Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Wszędzie, 
gdzie Bóg przychodzi, to uświęca  te miejsca swoją świętością. Przychodzi jako życie i 
przychodzi jako wyzwolenie. Bóg zna sytuację swojego narodu: naocznie przekonałem 
się o cierpieniu,  jakie im zadają Egipcjanie. Bóg  osobiście zna każdego z nas. Zna 
wszystkie zanoszone modlitwy i odruchy serca. Czy wołasz do Niego o wolność i nowe 
życie? 

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 pragnę spotkać Ciebie jako Boga żywego, Boga, który mnie zna po imieniu. 

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?  



 

 

20.07.2017, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PODDAĆ SIĘ WOLI BOŻEJ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 11, 28-30 

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: 

 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście - Jezus zna nasze 
przypadłości: męczące lęki, trudy codzienności, ciążące na sercu zranienia... On nie 
przyszedł wyszukiwać spośród ludzi wybitne jednostki: herosów i bohaterów. Sam 
Jezus powiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. (...) Bo nie 
przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. (Mt 9, 12-13). Wszyscy 
utrudzeni, cierpiący z powodu swojej słabości, czujący się jak najgorsi grzesznicy mają 
szczególne miejsce w sercu Jezusa - to im głosi swoją Dobrą Nowinę.  

 Ja was pokrzepię - czy szukasz pokrzepienia u Jezusa? Do czego/ kogo się uciekasz w 
poszukiwaniu pomocy, ukojenia, umocnienia, poprawy nastroju? Wokół nas jest 
mnóstwo ofert poprawy nastroju, które nigdy nie nasycą głębi serca i nie dają niczego 
poza chwilową ulgą. Gdzie Ty szukasz umocnienia, czy u Jezusa? 

 Słownik Jęz. Polskiego tłumaczy, że jarzmo to rodzaj uprzęży dla zwierząt 
pociągowych, umożliwiający ciągnięcie zwierzęciu ciężaru, a człowiekowi kierowanie 
zwierzęciem. Przyjęcie jarzma Jezusa będzie więc poddaniem się Jego woli. To 
przyjęcie ciężaru życia zgodnie z prawem bożym i podążanie pod kierownictwem 
Jezusa, w posłuszeństwie woli bożej - ucząc się tego posłuszeństwa od samego 
Chrystusa. Jezus obiecuje, że taka postawa życiowa daje ukojenie duszy. Czy Mu 
wierzysz? Czy starasz się tak żyć? 

 Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Św. Paweł tak tłumaczy 
zawierzenie woli bożej: O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze 
prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, 
który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie 
Jezusie. (Flp 4, 6-7) Biblia nigdzie nie obiecuje wierzącym lekkiego życia. Mamy za to 
wiele obietnic pokoju, miłości i radości, jakimi Bóg napełnia wiernych Jego woli i 
prowadzeniu. 

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: 
Duchu Św. proszę pomóż mi przyjąć jarzmo Jezusa! 

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?  



 

 

21.07.2017, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ MIŁOSIERNYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 12, 1-8 

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: 

 W dzisiejszej Ewangelii widzimy jak faryzeusze zinterpretowali łuskanie kłosów przez 
uczniów Pana Jezusa jako czynność równoznaczną żniwom, których nie wolno było 
wykonywać w trakcie szabatu. Świadczy to o tym, jak bardzo sformalizowano nakaz 
poszanowania dnia świętego. A z przykazania Bożego, które miało dawać człowiekowi 
radość, uczyniono nieznośne jarzmo.  W Ewangelii wg. św. Mateusza 5,17  czytamy 
również:"(...) Nie przyszedłem znieść prawa , ale je wypełnić."   Pan Jezus nie 
pochwala zmiany ani łamania przepisów. On przywraca szabatowi jego właściwy sens.  
On uczy odkrywania prawdziwego znaczenia i celu wszelkich obowiązujących 
przepisów. On daje nowe spojrzenie i pokazuje, jak żyć?  Czy postrzegasz w swoim 
życiu przykazania jako jarzmo? Co jest dla Ciebie najtrudniejsze? Czy powierzasz te 
sprawy Bogu? Czy prosisz, aby On Cię prowadził? 

  „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” - to co jest najważniejsze to miłość. Św. Paweł w 
Pierwszym liście do Koryntian w Hymnie o miłości pisze:"(...) a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący." To miłość i miłosierdzie mają 
być istotą naszego działania i patrzenia na innych. To one są dla nas ożywcze. Czy 
moja religijność wypływa z miłości do Jezusa czy bliżej jej do przyzwyczajenia  lub 
tradycji? Czy w codzienności kieruję się najpierw miłością i miłosierdziem? Czy jestem 
wyrozumiały i życzliwie nastawiony do innych? Czy raczej dominuje chęć osądzania i 
krytykowania? Czy proszę Boga, aby przemieniał moje serce?  

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, proszę Cię, przemieniaj moje serce, abym stawał się coraz bardziej 
miłosierny. 

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?  



 

 

22.07.2017, sobota , św. Marii Magdaleny 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WEJŚĆ W CIEMNOŚĆ BY SZUKAĆ 
ZMARTWYCHWASTAŁEGO PANA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 20, 1. 11-18 

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: 

 Maria Magdalena wychodzi o poranku, gdy jest jeszcze ciemno, by stanąć przy grobie 
zasuniętym ciężkim kamieniem, przy którym stoi rzymska straż. Po co tam szła? 
Zobaczyć kamień? Sprawdzić, czy warta wciąż stoi ? Wyszła w ciemność, która 
symbolizuje brak Boga. Poszła szukać Jezusa i chyba jako nieliczna zrozumiała lub 
może czuła, że Jezus żyje i czeka na nią. Dlaczego właśnie Maria Magdalena a nie 
Jan, Piotr czy inny z apostołów? Myślę, że to miłość do Jezusa prowadziła ją, a przez to 
Jego obecność duchowa a nie tylko Człowieka - Boga.  

 Czy jesteś gotowy(a) uwierzyć Jezusowi i podjąć ryzyko, by Go spotkać? Czy 
wykonasz ruch i wyjdziesz z "kręgu stabilizacji" jaki stworzyłeś sobie w życiu? Ten 
fragment pokazuje, że aby spotkać Zmartwychwstałego trzeba odwagi i ryzyka wiary, 
nawet jeśli spodziewasz się zastać tylko zsunięty kamień. Zaryzykuj i poszukaj Boga. 
Może tym krokiem będzie włączenie się w jakąś wspólnotę katolicką, poszukanie kursu 
lub rekolekcji odpowiednich dla twojego stanu i sytuacji życiowej? Może potrzeba byś 
na serio się wyspowiadał albo spędził kilka godzin na adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Trzeba by ten krok był na prawdę odważny a twoje zaangażowanie 
całkowite. 

 Gdy zaryzykujesz to spotkasz Zmartwychwstałego Pana. Maria Magdalena spotkała 
Jezusa, lecz Go nie poznała. Była wciąż "niewiastą", która nie znała swojej relacji z 
Bogiem. Gdy Jezus wezwał ja po imieniu od razu Go poznała i zrozumiała swoje 
powołanie. Dlatego nie odpowiedziała Panie, lecz "Rabbuni" czyli nauczycielu. Czy już 
poznałeś(łaś) imię jakie nadaje Ci Bóg? Jeżeli tego pragniesz zaryzykuj i zacznij szukać 
Pana! 

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 wyjść z „diabelskiego kręgu stabilizacji”, który oddziela mnie od Ciebie. 
Daj mi odwagę i pokieruj moje kroki bym odnalazł Ciebie. Naucz mnie Panie mojego 
imienia bym mógł usłyszeć, gdy będziesz mnie wołał. 

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 

16.07.2017, niedziela – Księga Proroka Izajasza 55, 10-11 

 
Tak mówi Pan: 
«Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki 
nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje 
nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust 
moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co 
chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa». 
 
 

17.07.2017, poniedziałek – Księga Wyjścia 1, 8-14. 22 

 
Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do swego 
ludu: «Oto lud Izraelitów jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie 
przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W przypadku 
bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami i walczyć przeciw 
nam, aby wyjść z tego kraju». Ustanowiono nad nim przełożonych robót 
przymusowych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla 
faraona miasta na składy: Pitom i Ramses. Ale im bardziej go uciskano, 
tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do 
Izraelitów. Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich 
prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi 
pracami w polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. 
Faraon wydał wtedy rozkaz całemu swojemu ludowi: «Wszystkich nowo 
narodzonych chłopców wyrzucajcie do rzeki, a każdą dziewczynkę 
pozostawiajcie przy życiu». 
 
 
  



 

 

18.07.2017, wtorek – Księga Wyjścia 2, 1-15a 

 
Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną 
z kobiet z tegoż pokolenia. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, 
że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go 
dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i 
włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś 
jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. 
 
A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, jej zaś służące 
przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród 
sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła 
dziecko: był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim, mówiąc: «Jest 
on spośród dzieci Hebrajczyków». Jego siostra rzekła wtedy do córki 
faraona: «Czy mam pójść zawołać ci karmicielkę spośród kobiet 
Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko?» «Idź» – powiedziała jej 
córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna i zawołała matkę dziecka. 
Córka faraona tak jej powiedziała: «Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, 
a ja dam ci za to zapłatę». 
 
Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, 
zaprowadziła go do córki faraona, i był dla niej jak syn. Dała mu imię 
Mojżesz, mówiąc: «Bo wydobyłam go z wody». 
 
W tym czasie, kiedy Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i 
zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego 
Hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a 
widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. 
 
Wyszedł znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się z sobą. I 
rzekł do winowajcy: «Czemu bijesz swego rodaka?» A ten mu 
odpowiedział: «Któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy 
chcesz mnie zabić, jak zabiłeś Egipcjanina?» Przeląkł się Mojżesz i 
pomyślał: «Z całą pewnością sprawa wyszła na jaw». Także faraon 
usłyszał o tym i usiłował zabić Mojżesza. 
 
Uciekł więc Mojżesz przed faraonem i udał się do kraju Madian. 
 
 
  



 

 

19.07.2017, środa – Księga Wyjścia 3, 1-6. 9-12 

 
Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana 
Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej 
Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka 
krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. 
 
Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu 
niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan 
ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka 
krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» 
 
On zaś odpowiedział: «Oto jestem». 
 
Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, 
na którym stoisz, jest ziemią świętą». 
 
Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, 
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem 
zwrócić oczy na Boga. 
 
Pan mówił: «Teraz oto doszło do Mnie wołanie Izraelitów, bo też naocznie 
przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie: Idź przeto 
teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z 
Egiptu». 
 
A Mojżesz odrzekł Bogu: «Kimże jestem, bym miał iść do faraona i 
wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?» A On powiedział: «Ja będę z tobą. 
Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, iż po 
wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze». 
 
 

20.07.2017, czwartek – Ewangelia według św. Mateusza 11, 28-30 

 
Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie 
moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a 
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje 
jarzmo, a moje brzemię lekkie». 
 



 

 

21.07.2017, piątek – Ewangelia według św. Mateusza 12, 1-8 

 
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, 
odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. 
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego 
nie wolno czynić w szabat». A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, 
co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do 
domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani 
jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? 
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w 
świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest 
coś większego niż świątynia. 
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie 
potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem 
szabatu». 
 
 

22.07.2017, sobota – Ewangelia według św. Jana 20, 1. 11-18 

 
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od 
niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, 
nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, 
gdzie leżało ciało Jezusa: jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu 
nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?». Odpowiedziała im: 
«Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to 
powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, 
że to Jezus. 
Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?». 
Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli 
ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». 
Jezus rzekł do niej: «Mario!». A ona obróciwszy się powiedziała do Niego 
po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: «Nauczycielu». Rzekł do niej Jezus: 
«Nie zatrzymuj Mnie; jeszcze bowiem me wstąpiłem do Ojca. Natomiast 
udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca 
waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”». 
Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi 
powiedział». 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

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. 


