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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. 
  



 

 

15.07.2018, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZNAĆ SWÓJ ŻYCIOWY CEL 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List św. Pawła do Efezjan 1, 3-10 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

➢ Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa - to jest 
celem Twojego życia: Bóg Cię zaplanował, wybrał jeszcze przed założeniem świata, 
aby Cię kochać jako swoje dziecko. Wszelkie inne powołania: rodzina, praca, różne 
pasje, misje życiowe są w dalszej kolejności i nie zastąpią tego pierwszego powołania - 
do bycia w miłości z Bogiem. Żadna inna miłość czy pasja nie zaspokoi i nie ukoi 
tęsknoty ludzkiego serca, bo ono zostało stworzone do dużo większej miłości i pasji - 
do relacji z Bogiem. Czy według tej prawdy żyjesz, układasz swoją hierarchię wartości? 
Co jest celem i sensem Twoich codziennych wysiłków, dążeń, trudów? 

➢ Jak ten cel rozpoznać? Np. po reakcji na trudne sytuacje, na niespełnione oczekiwania. 
Jak reagujesz, gdy Twoje plany upadają? Gdy coś tracisz lub nawet nie zdołałeś 
osiągnąć? Na ile to wszystko wpływa na Twój pokój wewnętrzny, poczucie sensu, 
bezpieczeństwa, radość? Czy nie próbujesz nakarmić swojej duszy jakimś 
zastępnikiem Boga, czy nie szukasz ukojenia w drugim człowieku lub jakichś 
działaniach? Co jest tym czynnikiem, który jest koniecznie potrzebny, abyś się czuł 
bezpiecznie, aby życie miało sens?  

➢ Czy szukasz zaspokojenia swego serca w Bogu? Czy zauważasz wpływ jakości relacji 
z Bogiem na swoje funkcjonowanie? On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem 
duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie - im większa bliskość z Jezusem, 
tym bardziej możesz korzystać z duchowych bogactw. W Nim bowiem wybrał nas przed 
założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. - wybrał nas 
wszystkich, nie tylko pojedynczych wielkich świętych. Twoim przeznaczeniem nie jest 
"jakoś przeżyć" to życie, być "dobrym człowiekiem", ale być świętym i nieskalanym, 
napełnionym wszelkim błogosławieństwem duchowym. Jaka jest Twoja perspektywa, 
do czego dążysz? 

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: 
Dziękuję Ci Panie, że wybrałeś mnie na swoje dziecko, dziękuję za wspaniałe plany jakie 
masz dla mnie - bycia z Tobą. Proszę Duchu Św. objawiaj mi tą prawdę, pomóż mi to 
pojąć, uwierzyć tej miłości i rzeczywiście na niej oprzeć moje życie. 

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?  



 

 

16.07.2018, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRAKTYKOWAĆ PRAWDZIWĄ POBOŻNOŚĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Proroka Izajasza 1,11-17 

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: 

➢ Prorok Izajasz ukazuje nam dziś fałszywą pobożność. Padają bardzo mocne słowa: 
obrzydłe, nienawidzę całą duszą, sprzykrzyło mi się, stały mi się ciężarem. Poprzez użycie 
takich słów prorok chce nas przestrzec, abyśmy nie robili tego, co jest fałszywą 
pobożnością. Na czym polega owa fałszywa pobożność? Najogólniej można powiedzieć, 
że Bogu, używając bardzo ludzkiego, potocznego języka, jest niedobrze, gdy ma do 
czynienia z ludźmi, którzy mnożą pozorne uczynki pobożności, pobożności, która 
pozbawiona jest treści. Chodzi o takich, którzy wykonują coś na pokaz, ale w środku, jak 
mówi Jezus do faryzeuszy w Ewangelii św. Marka: „pełni są niegodziwości”. 

➢ Druga część tekstu pokazuje natomiast na czym polega prawdziwa pobożność, taka, która 
podoba się Bogu. Tą część można by w zasadzie streścić w jednym wyrażeniu: 
„nawracajcie się!”. Zobaczmy, że tekst podaje nam jak na tacy to wszystko, czego oczekuje 
od nas Bóg, wszystko co wcielone w życie będzie stanowiło prawdziwą pobożność. 

➢ Obmyjcie się, czyści bądźcie, usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu pokazuje, 
że nasze nawrócenie to najpierw zwrócenie się do samego Boga – to On ma moc nas 
oczyścić przez ofiarę Jezusa Chrystusa w sakramencie pojednania. To on daje nam siły 
abyśmy mogli przynosić owoce dobrych czynów. 

➢ Po drugie, praktykowanie prawdziwej pobożności wymaga konkretów w stosunku do 
drugiego człowieka, ponieważ, jak mówi św. Jan „kto nie miłuje brata swego, którego widzi, 
nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1J 4,20). Izajasz jest bardzo konkretny: 
„Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, 
w obronie wdowy stawajcie”. 

➢ Spróbuj w tym rozważaniu zastanowić się nad pytaniami: Czy moja pobożność nie jest 
tylko na pokaz? Czy przychodzę regularnie do Jezusa w sakramencie pojednania po siły   
do praktykowania prawdziwej pobożności? Czy moja pobożność jest konkretna  – po czym 
to poznajesz? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa 
przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, daj mi 
zobaczyć i zrozumieć gdzie w moim życiu pobożność jest fałszywa, oczyść mnie i pobudź 
moje serce do pełnienia uczynków miłości wobec innych. 

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?  



 

 

17.07.2018, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODNAJDYWAĆ JEZUSA W KAŻDEJ 
EUCHARYSTII 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 11, 20-24 

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: 

➢ Zastanowiły mnie słowa Pana Jezusa, w których przypomina, że cuda powinny w 
Żydach wzbudzić wiarę prowadzącą do nawrócenia (post i pokuta). Ale przecież cuda, 
a zwłaszcza uzdrowienie, to miejsce na radość i uwielbienie Boga a nie na pokutę. 
Tymczasem nawrócenia potrzebuje tylko ten, kto odwrócił się lub zapomniał o Bogu. 
Dlaczego Żydów traktuje tak surowo? Im objawił się JAHWE, wyprowadził ich z Egiptu 
do Kanaan, w Arce Przymierza spoczywały jego przykazania, Jego Słowo mieli w 
zwojach Starego Testamentu a ON sam przebywał w ich Świątyni. 

➢ Czy te słowa mógłby Jezus powiedzieć też o mnie? Przecież nie widzę na co dzień 
Jego cudów. A może są, lecz ja ich nie widzę? A EUCHARYSTIA! Przecież to 
największy cud jaki może zdarzyć się na świecie. W jednej chwili przychodzi do mnie 
sam Bóg i mogę z Nim zjednoczyć się na znak, że Go przyjmuję do swego serca i 
życia. W czasie Mszy Św. przemawia do mnie Bóg w czytaniach, psalmach i Ewangelii. 
Odpuszcza mi grzechy, gdy czynię akt pokuty. Przyjmuje me dary, które składam przed 
ołtarzem i obdarza mnie łaskami, gdy wołam „Ojcze Nasz”.  

➢ Czy Ty to widzisz, bo ja wciąż NIE. Przyzwyczaiłem się do tych cudów, ubrałem je w 
formułki, które odmawiam często bez zastanowienia. Nie słucham czytań ani kazań i 
jestem tu, by spełnić obowiązek. Mam prawdziwego Jezusa jak mieli Żydzi z tej 
Ewangelii, lecz tak jak i oni nie nawracam się, nie zmieniam swego życia. 

➢ Zastanów się, jak ty przeżywasz Mszę Św.? Czy ona zmienia Twoje życie na lepsze? 
Czy po wyjściu z Kościoła ludzie widzą, że jesteś lepszym człowiekiem?  A może 
szukasz w niej tylko „cudów”, czegoś ciekawego, jak dobra muzyka, charyzmatyczny 
kaznodzieja lub uniesienia duchowe? 

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 naucz mnie, jak być skupionym na Mszy Św. Pokaż co mi w niej przygotowałeś 
bym mógł wzrastać w wierze, przemieniać się i być bliżej Twego Miłującego Serca.  

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?  



 

 

18.07.2018, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO STAWAĆ PRZED BOGIEM JAK DZIECKO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 11,25-27 

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: 

➢ „zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi”; przecież mądrość jest darem Ducha Świętego, 
a roztropność cnotą kardynalną. No to za co Jezus dziękuje Ojcu? Jezus mówił o takich 
wyuczonych, oczytanych, znających przepisy, przykazania, posiadających wiedzę o 
Bogu, chcących zgłębiać Boga własnym rozumem. Trudno im się pogodzić z tym, że 
prawda o Bogu przekracza ludzki rozum. 

➢ „prostaczkom”; to nie znaczy prymitywnym, ale ludziom prostym, pokładającym z 
dziecięcą ufnością całą nadzieję w Bogu. Nie jest łatwo być „cichym i pokornym 
sercem”, „ubogim duchem”, „bardziej słuchać Boga niż ludzi”. „Bóg pysznym się 
sprzeciwia, a pokornym daje łaskę”, „strąca władców z tronu, a wywyższa uniżonych”. 

➢  Która postawa jest mi bliższa: mądrego czy prostego? 

➢ Można przeczytać wszystkie traktaty teologiczne, znać na pamięć katechizm, a mimo to 
nie zbliżyć się na milimetr do Boga. Żeby się z Kimś zaprzyjaźnić nie można opierać się 
tylko na wiedzy, trzeba się spotkać z drugą Osobą, wejść w relację. A nasz Bóg jest 
Bogiem, który chce być blisko, jest Emanuelem - Bogiem z nami. On czeka Żywy w 
Eucharystii, w Słowie, aż przyjdę, odezwę się do Niego, posłucham co On do mnie 
mówi. Czy dbam o przyjaźń z Jezusem? Jak mogę jeszcze lepiej to czynić? 

➢ Św. Paweł mówił: „czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem 
świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez 
głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących… Bóg wybrał właśnie to, co głupie w 
oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych 
poniżyć" (1 Kor 1,21.27). 

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: 
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi” (Mt 11,25). 

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?  



 

 

19.07.2018, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ MOC JEZUSOWEGO JARZMA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według świętego 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: 

➢ Któż z nas nie jest obciążony i utrudzony? Gorzej, jeśli z tego utrudzenia niewiele wynika. 
Gorzej, gdy naszego wysiłku nie reflektujemy i cały wysiłek i trud idzie jak para w gwizdek. 
Czy tak naprawdę jednak chodzi tylko oto, aby się napracować? Mateusz pisze: Nie 
troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym 
będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz 
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo 
Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. (Mt 6,32-33) Czym 
jesteś t obciążony? Nad czym się trudzisz i co z tego wynika? 

➢ Tylko Bóg żywy daje wytchnienie utrudzonemu. On daje mocy zmęczonemu i pomnaża siły 
omdlałego. chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali 
Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą 
(Iz 40, 29-31). Jednakże Jezus zachęca nas do wzięcia Jego jarzma. Czym zatem ono 
jest? Jarzmo noszono zwykle na ramionach. W judaiźmie jarzmo było obrazem 
posłusznego poddania się. Żydzi mówili o niesieniu jarzma Bożego Prawa oraz o jarzmie 
Jego królestwa- jarzmie, które brano na siebie uznając, że Bóg jest jeden. Tym jarzmem 
może być dla nas wierność w trudach np. z trudnym współmałżonkiem, niewdzięcznymi 
dziećmi. Bóg wówczas objawia swoją moc tam, gdzie nasze siły są niewystarczające. 

➢ Jarzmo Jezusa domaga się naszej wiary i na ogół wzrastania w wierze. Sytuacje, które nas 
"uziemiają" domagają się interwencji Jezusa. Nasze słabości i braki umożliwiają objawienie 
się mocy Jezusa. Święty Paweł pisze: Pan mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. Moc 
bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby 
zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w 
obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. 
Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. (2Kor 12, 9-10) Jak zachowujesz 
się w sytuacjach trudnych, kryzysowych, bez wyjścia? Czy rozwiązujesz te problemy z 
Jezusem? Czy prosisz Jezusa o wzrastanie w wierze? 

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 Twoje jarzmo. Dziękuję Ci, że Ty jesteś wierny. Dziękuję Ci, że objawiasz swoją moc w 
moich słabościach. 

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?  



 

 

20.07.2018, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ CZŁOWIEKIEM WOLNYM 

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 możemy dostrzec dwa obozy. Pierwszy z nich to obóz Jezusa i 
Jego uczniów, a drugi to obóz faryzeuszy. Drużyna Jezusa to ludzie wolni, którzy nie 
czują, że są skrępowani jakimikolwiek więzami. Mają przy sobie Prawodawcę i tego, 
który jest Panem szabatu. Natomiast drużyna faryzeuszy, to drużyna skrupulatnie 
wypełniająca wszystkie przepisy Prawa, która jednak w tych przepisach czuje się 
skrępowana i za wszelką cenę próbuje innym narzucić jego przestrzeganie. 

➢ Uczniowie przechodząc w szabat przez łany zbóż, wykorzystują sytuację by napełnić 
swoje żołądki ziarnami. Nie czują potrzeby wstrzymania się od wszelkich prac, tylko 
łamiąc szabat zrywają rękoma kłosy i je spożywają. Gdy uczniowie Jana przychodzą do 
Jezusa z zapytaniem "Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie 
poszczą?" (Mt 9,14b) Jezus odpowiadając na ich pytanie mówi, że goście weselni nie 
mogą się smucić dopóki mają Pana młodego (por. Mt 9,15b). Można powiedzieć, że 
uczniowie Jezusa uczą się wolności w przebywaniu z Nim, by, gdy zabraknie Pana 
młodego, nadal być ludźmi wolnymi, niezależnie od tego w jakiej znajdą się sytuacji. 

➢ Faryzeusze nie rozumieją tej wolności. Dla nich prawo jest prawem, nakaz jest 
nakazem. Są trochę podobni do syna, który rozżalony, że jego brat, który roztrwonił 
cały majątek ojca, powróciwszy do domu otrzymał od niego pierścień, sandały płaszcz i 
ucztę, a on sam choć tyle lat był przy ojcu tego nie dostał (por. Łk 15,11-32). 

➢ Także i dzisiaj możemy spotkać takie dwa obozy. Jedni mówią, że bycie katolikiem to 
trud, bo ciągle te coniedzielne Msze św., modlitwy, nie mówiąc już o jakimkolwiek 
wyrzeczeniu. W drugim zaś obozie wszystko jest inaczej. Jest czas na modlitwę, jest 
czas na zabawę. Post nie sprawia wielkich trudności, a nawet przynosi radość. Wyrzec 
się jakieś rzeczy, iść z pomocą bliźniemu, podzielić się swym majątkiem z 
potrzebującym jest czymś normalnym. W drugim obozie wszyscy czują się wolni. A Ty 
w którym obozie jesteś lub chciałbyś być?  

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 dziękuję Ci za wolność, którą Ty mi dajesz. 

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?  



 

 

21.07.2018, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UPODABNIAĆ SIĘ DO JEZUSA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 12, 14-21 

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 realizuje zapowiedzi proroka Izajasza związanego ze Sługą Pańskim. Czy możesz 
powiedzieć, że dotyczy to twojego życia, dlatego że każdy z nas ma się stawać „alter 
Christi” – drugim Chrystusem?  

➢ Oto mój Sługa, którego wybrałem. Czy doświadczasz w swoim życiu wybrania? Bóg 
pierwszy powołuje i pierwszy wybiera. My możemy tylko odpowiedzieć albo odrzucić Boże 
wybranie. Każdy jest wybrany do swojego zadania. Każdy ma swój plan do zrealizowania. 
Nikt nie jest w stanie powtórzyć twojego powołania i twojego planu. Czy znasz plan Boży 
wobec swojego życia?  Czy odkrywasz go dzień po dniu? 

➢ Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Czy doświadczasz akceptacji siebie 
od Ojca niebieskiego, tak jak doświadczał jej Jezus? Jezus doświadczał, że jest 
ukochanym Synem. Chwile spędzane na modlitwie były chwilami uprzywilejowanymi, 
szczególnie cenionymi przez Jezusa, ponieważ spędzał je z Ojcem. Czy doświadczasz, że 
masz Ojca, który daje ci życie? 

➢ Położę ducha mojego na nim. Czy doświadczasz obecności Ducha Świętego w swoim 
życiu? Papierkiem lakmusowym obecności Ducha Św, w życiu jest pragnienie nawracania 
się. Tylko Duch Święty może nas upodabniać do Jezusa. Nie ma Kościoła bez Ducha 
Świętego, tak jak nie ma chrześcijanina bez Ducha Świętego.  

➢ Nie będzie się spierał ani krzyczał. Jezus był wojownikiem, ale równocześnie był łagodny i 
cierpliwy. Czy jesteś człowiekiem walczącym o swoje wartości w życiu, o drugiego 
człowieka? Czy jesteś człowiekiem panującym nad swoimi emocjami, zwłaszcza nad 
gniewem? Czy krzyk nie dominuje w twoim życiu? Czy rozwiązujesz konflikty bez krzyku? 

➢ Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi. Czy potrafisz zauważyć 
wysiłek drugiego człowieka, choć nie wszystko mu nie wyszło?  Czy potrafisz wzmacniać 
nawet najmniejsze dobro w człowieku? Czy rozróżniasz słabość (ograniczenia) od lenistwa 
w sobie i drugim człowieku? 

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 Cię o łaskę upodabniania się do Ciebie. Pogłębiaj w moim życiu pragnienie bycia takim, 
jak Ty. 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

Aneks:  

CZYTANIA ROZWAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH 

TYGODNIA 

15.07.2018, niedziela – List św. Pawła do Efezjan 1, 3-10 

 
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na 
wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed 
założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. 
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez 
Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu 
swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie 
przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego 
łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i 
zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według 
swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni 
czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, 
co w niebiosach, i to, co na ziemi. 
 
 

16.07.2018, poniedziałek – Księga Proroka Izajasza 1,11-17 

 
„Co Mi po mnóstwie waszych ofiar? – mówi Pan. Syt jestem całopalenia 
kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów Mi 
obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od 
was, żebyście wydeptywali me dziedzińce?Przestańcie składania czczych 
ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, 
zwoływanie świętych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. 
Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się 
ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę 
od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. 
Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło 
uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! 
Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, 
wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie 
wdowy stawajcie”. 
 
 



 

 

17.07.2018, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 11, 20-24 

 
Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej 
Jego cudów, że się nie nawróciły. 
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i 
Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w 
popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej 
będzie w dzień sądu niż wam. 
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani 
zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie 
dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: 
Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie». 
 
 

18.07.2018, środa – Ewangelia według św. Mateusza 11,25-27 

 
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: 
«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż 
takie było Twoje upodobanie. 
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani 
Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić». 
 
 

19.07.2018, czwartek – Ewangelia według św. Mateusza 11, 28-30 

 
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. 
 
 
  



 

 

20.07.2018, piątek – Ewangelia według św Mateusza 12, 1-8 

 
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, 
będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli 
Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A 
On im odpowiedział: „Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on 
i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, 
których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym 
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”. 
 
 

21.07.2018, sobota – Ewangelia według św. Mateusza 12, 14-21 

 
Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go 
zgładzić. Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd. A wielu 
poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby 
Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 
 
„Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce 
ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo 
narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach 
Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, 
aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję 
pokładać będą”. 
 
  



 

 

  



 

 

Możesz korzystać z rozważań Lectio Divina używając swojego smartfona 
lub innego urządzenia mobilnego. Aplikację możesz pobrać gratis 
podając w wyszukiwarce „Lectio Divina – On Jest”: 
 

 
- dla urządzeń z systemem Android w sklepie GooglePlay 
 

 
 
- dla urządzeń Apple z systemem iOS w appstore 
 

 
 
- dla Kindle i czytników e-book, w formacie mobi można pobrać ze strony: 
www.onjest.pl/slowo 
 
Możesz korzystać z rozważań Lectio Divina także na Facebook: 
 
 

 


