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(Łk 18, 9-14:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (9) Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 

przypowieść:  

(10) Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi 

celnik. (11) Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 

ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. (12) Zachowuję post dwa razy w 

tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. (13) Natomiast celnik stał z daleka i nie 

śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, 

grzesznika. (14) Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten.              

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 

będzie wywyższony. 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 

 

Wiara należy do pokornych 
 

Ponieważ wiara należy do pokornych, a nie do pysznych, „rzekł do niektórych, którzy 

uważali samych siebie za sprawiedliwych, a innymi pogardzali, tę przypowieść: Dwóch 

ludzi weszło do świątyni, aby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz 

mówił: «Dzięki Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie»” (Łk 18, 9nn).  
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Żeby powiedział przynajmniej: jak wielu ludzi. Cóż znaczy owo „jak inni ludzie”?  

Wszyscy poza nim! Ja – mówi – jestem sprawiedliwy, pozostali zaś to grzesznicy.  

„Nie jestem jako inni ludzie drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy”. 

A oto obecność stojącego obok celnika daje mu okazję do jeszcze większego pysznienia 

się! „Jak ów celnik”. Ja – mówi – jestem jedynym, ów należy do „innych ludzi”.  

Nie jestem – mówi – taki, jak on, dzięki moim czynom sprawiedliwym, nie jestem 

niegodziwy, „poszczę dwakroć w tygodniu, składam dziesięciny z wszystkiego, co 

mam”.  

Szukaj w jego słowach, a nie znajdziesz niczego, o co by Boga prosił. Wszedł wprawdzie 

na modlitwę, nie miał jednak zamiaru się modlić, ale przechwalać jedynie. I nie 

wystarczyło, że nie tylko Boga o nic nie prosił i przechwalał się, ale jeszcze ubliżał temu, 

który prosił.  

„Celnik zaś stał z daleka”, jednak był bliski Boga.  

Odczucie serca go odpychało, ale pobożność przybliżała [do Pana]. Wyniosły jest Pan, 

ale patrzy na pokorę, natomiast wyniosłych, do których należał faryzeusz, poznaje z daleka: 

„Na wyniosłe jednak patrzy z daleka” (Ps 138 [137], 6), ale nie widzi. Słuchaj jeszcze o 

pokorze celnika. Nie wystarcza, że stał z daleka, ale nawet „oczu nie wznosił w górę”.  

Aby zostać ujrzanym, nie spoglądał. Nie śmiał spojrzeć w górę; sumienie go gniotło, lecz 

podnosiła wiara. Słuchaj jeszcze: „Bił się w piersi”. Sam bowiem wymierzał karę i dlatego 

Pan przebaczył wyznającemu: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”. Oto, jak prosi!  

 Czemu się dziwisz, że Bóg przebacza, gdy on siebie uznaje grzesznikiem? 

Usłyszałeś spór faryzeusza z celnikiem, posłuchaj jeszcze wyroku. 

Wysłuchałeś pysznego oskarżyciela, wysłuchałeś pokornego oskarżonego, teraz słuchaj 

Sędziego: „Zaprawdę powiadam wam”.  

Prawda mówi, Bóg mówi, Sędzia mówi: „Zaprawdę powiadam wam: odszedł 

usprawiedliwiony ze świątyni ów celnik bardziej niż faryzeusz”.  

Powiedz, Panie, powód! Oto widzę, jak celnik wychodzi ze świątyni bardziej 

usprawiedliwiony niż faryzeusz. Pytam dlaczego? Pytasz dlaczego?  

Słuchaj więc: „Każdy, kto się wywyższa, będzie uniżony, a kto się uniża, będzie 

wywyższony”. Wysłuchałeś wyroku, strzeż się rzeczy złej. Powiem inaczej: Usłyszałeś 

wyrok, strzeż się pychy! 

 

 

 

 



 Św. Bazyli Wielki 

 

Miej się na baczności 

 

Nie starczy mi dnia, by opowiedzieć o zajęciach tych, którzy współpracują z Ewangelią 

Chrystusa i o mocy owego przykazania, jak ono stosuje się do wszystkich:  

„Miej się na baczności” (Pwt 15, 9). 

 Bądź trzeźwy, zaradny! Pilnuj tego, co jest, przewiduj to, co ma przyjść! Nie trać przez 

lenistwo tego, co już masz, i nie obiecuj sobie używania tego, czego nie ma, a może i nie 

będzie, jakobyś to już miał w rękach. 

Czy ta choroba nie jest przyrodzona młodym, którzy wskutek lekkomyślności sądzą, że 

już mają to, czego się spodziewali? Bo skoro znajdą kiedy spokój albo ciszę nocną, tworzą 

sobie obrazy rzeczy nieistniejących i wskutek lekkomyślności rzucają się na wszystko, 

obiecują sobie okazałość życia, świetny ożenek, urodziwe i liczne potomstwo, późną 

starość, powszechną cześć. Potem, nie mogąc na niczym zatrzymać swych nadziei, zbytnio 

nadęci lecą ku największym rzeczom na świecie. Nabywają wielkie i piękne domy, 

napełniają je wszelkiego rodzaju sprzętami, otaczają je gruntami tak rozległymi, jakie może 

próżność ich myśli odciąć od całego świata. Dodają do nich stada bydła, tłum niewolników 

niedający się policzyć, urzędy państwowe, rządy nad ludami, dowództwa armii, wojny, 

trofea, wreszcie samo królowanie. Gdy do tego wszystkiego przyjdą w próżnych umysłach, 

zdaje im się wskutek zbytniej głupoty, że używają rzeczy spodziewanych, jakby już były 

obecne i leżały im u nóg. Jest to choroba leniwej i lekkomyślnej duszy widzieć mary senne, 

choć ciało nie śpi. Taką tedy nadętość usposobienia i rozgorączkowane myśli tłumi owo 

zdanie i niby uzdą kierując niestałość umysłu, oznajmia to wielkie i mądre przykazanie: 

„Miej się na baczności”, nie obiecując sobie tego, co nie istnieje w rzeczywistości, lecz 

kierując tym, co masz, na swój pożytek. 

Sądzę zaś, że prawodawca użył tego upomnienia, aby ze zwyczajów ludzkich usunąć                  

i inny błąd. Ponieważ dla każdego z nas łatwiej jest wtrącać się w cudze sprawy, niż 

rozważać własne, on, chcąc nas uchronić od popadnięcia w ten błąd, powiada:  

Przestań zajmować się niepotrzebnie złem cudzym, nie daj swym myślom wolnego 

czasu do badania cudzej choroby, lecz bacz na samego siebie, to znaczy:  

ku własnemu wnętrzu zwróć oko duszy. 

Wielu bowiem jest takich, którzy według słów Pańskich (Mt 7, 3) widzą drzazgę w oku 

brata, ale nie dostrzegają belki we własnym oku.  

 



Nie przestawaj tedy badać samego siebie, czy twoje życie toczy się według przykazania; 

nie oglądaj się też na innych, czybyś u kogo nie mógł znaleźć czegoś do zganienia, jak ów 

ciężki i pyszny faryzeusz, który stał, usprawiedliwiając samego siebie, a pogardzając 

celnikiem (Łk 18, 11); nieustannie sam się pytaj, czyś nie zgrzeszył myślą, czy ci się język 

nie potknął, wyprzedzając myśl, czy uczynkami rąk nie popełniłeś czegoś niepożądanego.  

I jeśli znajdziesz w swym życiu wiele pobłądzeń – a znajdziesz je bez wątpienia, boś jest 

człowiekiem – to powtórz słowa celnika: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” (Łk 18, 

13). 

„Miej się na baczności”. To zdanie jak dobry doradca przypomni ci, że jesteś 

człowiekiem, gdy wspaniale będzie ci się powodziło i całe twe życie będzie płynęło                         

z prądem; a kiedy będziesz uciskany przeciwnościami, może w samą porę odezwać ci się                

w sercu, jak zamówienie, abyś ani nadętości nie dał się unieść do zbytniej pychy, ani żebyś 

z powodu rozpaczy nie wpadł w nieszlachetne przygnębienie.  

Kwitniesz bogactwem? Pysznisz się przodkami? Chełpisz się ojczyzną, urodą ciała                         

i czcią powszechnie ci okazywaną? Miej się na baczności, wiedząc, że jesteś śmiertelny, że 

ziemią jesteś i w ziemię powrócisz (Rdz 3, 19). 

 Orygenes 

 

Dlaczego przyznano pierwszeństwo grzesznikom? 

 

Skoro więc Celsus pyta: „Dlaczego zatem przyznano pierwszeństwo grzesznikom?”                

i dorzuca podobne zarzuty, odpowiemy, że bynajmniej grzesznik nie jest stawiany wyżej od 

tego, który nie grzeszył.  

Niekiedy jednak zdarza się, że grzesznik, który poruszony świadomością swojej winy 

zbliży się do nawrócenia, uniżając się z powodu swych grzechów, zostanie postawiony 

wyżej niż ten, kto uchodził za mniejszego grzesznika, ale uważa, że wcale nie zgrzeszył, a 

nawet chełpi się i pyszni jakimiś wyższymi dobrami, które – jak mu się wydaje – osiągnął. 

Opowiada o tym sumiennemu czytelnikowi Ewangelii przypowieść o celniku, który 

mówił: „Bądź miłościw mnie grzesznemu”, i faryzeuszu, który chełpił się z przewrotną 

zarozumiałością: „Dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie: drapieżni, niesprawiedliwi, 

cudzołożnicy jako i ten celnik”.  

Jezus wyjaśnia tę przypowieść: „Celnik odszedł usprawiedliwiony do domu swego, a 

nie faryzeusz. Albowiem każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 

będzie wywyższony” (Łk 18, 11nn). 

Nie bluźnimy więc Bogu i nie kłamiemy, pouczając, aby każdy umiał pojąć nicość 

ludzką w porównaniu z wielkością Boga i prosił bezustannie o to, czego brak naszej 

naturze, Tego, który jedynie może dać to, czego nam nie dostaje. 



 

 Nerses Shnorhali 

 

Faryzeusz, celnik i ja 

 

Faryzeusz Prawa, gdy modlił się w świątyni, podsuwał przed Twoje oczy, które wszystko 

widzą, dobro przez siebie wykonane. Nierozumna dusza pyszniła się, porównując się                     

z odległymi ludźmi i z bliskim celnikiem, który w tym samym czasie się modlił.  

Nie tylko nie otrzymał on tego, o co się modlił, z powodu swego języka 

wypowiadającego szumne frazesy, ale na domiar złego utracił przez swe próżne mowy to, 

co uprzednio uczynił dobrego. 

Ale cóż ja uczynię w swej duszy, która całkowicie ukochała grzech, tak bardzo 

lekceważącej dobre czyny, tak bardzo natomiast czynnej dla gromadzenia zła? 

Ja nie dokonałem dobrych czynów, którymi chlubił się faryzeusz, przewyższam go 

natomiast w grzechach próżnej chwały i pychy. 

Daj mi głos celnika dla mojej uzdrowionej duszy, Ty, który jesteś Wodzem Celników, 

abym wołał własnymi słowami: Mój Boże, przebacz mi moje grzechy! 

Racz mnie usprawiedliwić razem z nim, jak to jednym słowem uczyniłeś dla niego, 

upokórz mój umysł wewnętrznie, abym został wywyższony Twoją łaską. 
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Tematyka zajęć w dniu 26 października 2019 roku: 

 
 9.00-10.45 – ks. dr Marek Dzik: O mądrości i wierze – list św. Jakuba; 

 

 11.15-13.00 – s. dr hab. Joanna Nowińska SM:  Księga Rut - analiza 

narracyjna, kontekst relacji Izraela z narodami ościennymi, genealogia 

mesjańska. 

 

 

 

 

 



Augustyn Pelanowski "Fale łaski"  

Komentarze do Ewangelii św. Łukasza 

Modlitwa miła Bogu - Łk 18, 9-14 

Modlić trzeba się po to, by zdobyć siłę, a nie by udawać silnego. Modlitwa staje się 

niebezpiecznym zagrożeniem dla kogoś, kto ją wykorzystuje, by gardzić innymi. 

Faryzeuszy można spotkać również dziś i wcale ich nie mało w naszym świecie. 

Faryzeizm zaczyna się od porównywania z innymi w celu wyolbrzymienia swego ego. 

Każde porównywanie się zalatuje demonem, zarówno to, które ma na celu 

zatriumfowanie, jak i to, które jest rozbudzaniem pogardy do siebie.  

Każdy z nas jest nieporównywalny. Nikt nie może być obiektem, z którym się 

porównuję, bo mam być sobą, a nie kimś, nawet jeśli to bycie KIMŚ oznaczałoby wielkość 

lub doskonałość. 

Gdyby celnik modlił się słowami: "Panie, żałuję, że nie jestem tak czysty i wierny, jak 

ten tam stojący z przodu faryzeusz" - jego modlitwa nie byłaby miła Bogu. Celnik po prostu 

widzi prawdę o sobie i ją wyznaje, ani nawet na chwilę nie spogląda na faryzeusza, by się z 

nim porównać. 

Zbyt wielu z nas popełnia ten kardynalny błąd - przygląda się innym zamiast sobie. 

Nieważne, czy czyni to po to, by się pysznić, czy po to, by sobą z odrazą wzgardzić. 

W życiu duchowym porównywanie się zawsze jest błędem. Ponadto głęboka modlitwa 

daje tak prawdziwy obraz samego siebie, że człowiek, jako istota, wkracza w pewien rodzaj 

unicestwienia. Jego istnienie wobec Boga staje się nicością bez względu na to, czy aktualnie 

jest grzesznikiem większym czy mniejszym. 

Wobec Boga nikt nie jest KIMŚ! 

Modlimy się nie dlatego, że mamy taką psychologiczną potrzebę, tylko dlatego że 

jesteśmy świadomi miłości Boga, która niweczy nie tyle nas, co dumę i zarozumiałość w 

nas. 

 Dla niektórych oznacza to prawie totalną zagładę, gdyż gnieździ się w nich 

wyłącznie rozdęte ego.  

 Dla innych zaś oznacza to uwolnienie i odrodzenie ducha w nowym kształcie.  

 Dla pozostałej większości modlitwa jest jednak przede wszystkim zbyt wysokim 

progiem, by na niego się wspiąć.  



Większość doskonale obywa się bez modlitwy, gdyż ta jest zrozumiała i upragniona 

dopiero wtedy, gdy się przekroczy granice tego, co naturalne i gdy się dozna choć raz 

miłości Ojca do dziecka. 

Trzeba zacząć sie modlić, aby odczuć w sobie pragnienie modlitwy. Bez doświadczenia 

modlitwy nie jest możliwe jej pragnienie. Ono zaś wzrasta, gdy coraz więcej czasu 

poświęcamy modlitwie. 

Przyglądając się dokładnie celnikowi, nie sposób nie dostrzec jego uniżenia. Stoi w 

oddaleniu, manifestując w ten sposób tęsknotę za bliskością i jednocześnie poczucie jej 

niegodności. 

 

Jest ukryty wewnętrznie, ale nie gra roli, nie maskuje się i nie zakłamuje prawdy o 

sobie. Możliwe, że do końca  życia będziemy się zmagać z pewnymi grzechami, wadami 

czy nałogami, bylebyśmy na pewnym odcinku naszej wędrówki nie przestali nazywać ich 

grzechami i przyznawać się do nich. 

Bóg nie oczekuje od nas ideału, tylko prawdy, którą niekiedy trzeba powtarzać sobie 

latami, klęcząc przy konfesjonale. I to nie dlatego, że Bóg jej nie zna, tylko dlatego, że nam 

nie jest łatwo uznać ją w sobie samym. 

Świadomość prawdy o swej nędzy jest niepodrabianym bólem. Prawdziwe bóle ludzkie 

należą najpierw do Boga i trzeba Mu je oddawać w ratach, ponieważ nie stać nas na 

pozbycie się cierpienia w całości. 

Faryzeusz z tej przypowieści zapewne rzeczywiście pościł i wiernie się modlił, ale 

przekonanie, iż jest wartościowszym wyznawcą niż celnik, przekreśliło jego szanse na 

wysłuchanie przez Boga. 

Jest to jedna z tych zniechęcających Boga cech ludzkiej duszy, gdy ulega mniemaniu, iż 

jej zasługi czynią ją godną wystawania przed Obliczem Wszechmogącego. 

 Pan jest sędzią, który nie ma względy na osoby. Bardziej jest Mu miły 

skruszony krzywdziciel, niż ten, który choć nie ma sobie nic do zarzucenia, 

wiele zarzuca innym. 

Faryzeusz robi więc rasowy rachunek sumienia i nie znajduje w sobie żadnej winy. 

W przypowieści tej jest on na drugim 

planie, co jeszcze bardziej podkreśla 

jego skromność. Zyskuje upodobanie 

Boga dzięki temu, że nie podoba się 

narcystycznie sam sobie i liczy 

wyłącznie na miłosierdzie. 

 



Modlił się w duszy, bo był zaiste uduchowiony. Ale nawet religijne analizowanie siebie, 

choć użyteczne ze względu na rozwój duchowy, gdy staje się dumnym nawykiem stylowej 

duchowości, może stać się przyczyną wzgardy wobec innych osób. 

Bóg nie udziela nam charyzmatów ani umiejętności duchowych po to, byśmy sobie                

z nich czynili obcasy pozwalające spoglądać na innych z wysokości anielskich uniesień. 

Piętro modlitwy stwarza ryzyko większe niekiedy niż piwnice grzechu. 

Przesadne analizowanie siebie może przerodzić się w narcystyczne skupienie na sobie. 

Faryzeusz nie tylko gardzi celnikiem, on przede wszystkim nie jest skupiony na Bogu, lecz 

na sobie. 

Gdybyśmy dziś byli słuchaczami tej przypowieści, moglibyśmy usłyszeć z ust Jezusa 

zmodyfikowaną formę modlitwy faryzeusza: 

"Boże, dziękuję ci, że nie jestem taki jak inni, bo jestem oryginalny, mistyczny, 

uduchowiony. Jestem przede wszystkim uczciwy, prawdomówny i czysty. Mam wysokie 

wykształcenie teologiczne, poszczę w środy i piątki o chlebie i wodzie, jestem po 

rekolekcjach ignacjańskich, zaliczyłem wszystkie modlitwy charyzmatyczne, począwszy od 

uzdrowienia wspomnień, aż po uwolnienie od wpływu demonów. Jestem odpowiedzialny za 

wielu ludzi i ludzie mnie chwalą oraz podziwiają, ciągle awansuję, bo jak wiesz,                           

w hierarchii nikt inny oprócz mnie nie potrafi być odpowiedzialny ani zaradny. Dobrze, że 

mnie posyłasz na sympozja duchowości i pozwalasz mi głosić wspaniałe mowy, w których 

mogę zachwycić innych swoją erudycją i elokwencją. Tak naprawdę nikt inny tak Cię nie 

kocha, jak ja!".    

 Czy zauważyliśmy, że faryzeusz używa w swojej modlitwie formuły "nie jestem?". 

Co prawda, on nie jest taki, jak inni ludzie, ale czy w ogóle jest sobą? To "nie jestem" 

stoi w wyraźnej opozycji do tego, który mówił o sobie: "JESTEM, KTÓRY JESTEM!" 

Tożsamość duchowa nie znajduje się na drodze wyszukiwania czyichś błędów, tylko na 

wyszukiwaniu własnych ułomności. 

Kilka lat temu odwiedziłem starszą, schorowaną kobietę, w której domu było mnóstwo 

kwiatów. Były naprawdę piękne. Jej dom przypominał ogród. Nie mogłem się powstrzymać 

od wyrażenia podziwu. Gdy tak stałem i wynajdywałem coraz to piękniejsze kwiaty, by je 

zachwalać, ta kobieta powiedziała mi delikatnie: "Ojcze, kwiatów się nie chwali, bo 

więdną". 

Nie wiem, czy to prawda, ale na pewno prawdą jest, że zachwalanie naszego 

wewnętrznego ogrodu modlitw powoduje jego więdnięcie. 

Gdyby Ewa w raju nie dała się wężowi namówić do podziwiania widoków owoców, 

może nie musielibyśmy dzisiaj tak cierpieć, jak cierpimy? 

I jeszcze coś. Tak traktujemy innych, jak odnosimy się do Boga. 



Karol de Foucauld pięć godzin dziennie modlił się przed prymitywnym ołtarzykiem                

w swej lepiance, wpatrując się w Boga, a przy jego drzwiach stało krzesło, gdzie siadywał, 

gdy ktoś przychodził do niego. Przyjmował wszystkich, nie definiując ich statusu 

moralnego. 

 

 

 

O Biblii pisało wielu świętych, ale najlepiej wyraził to św. Augustyn:  

„Święte Pisma to nasze listy z domu”. Augustyn mówił z doświadczenia. On sam 

nawrócił się po usłyszeniu głosu, który mówił do niego: „Weź i czytaj!”. Było to 

wezwanie do czytania słowa Bożego.  

Kiedy Augustyn otworzył Biblię, jego wzrok padł na fragment, który odnosił się wprost 

do grzechu nieczystości, w którym żył. Słowa te poruszyły go do głębi serca i 

doprowadziły do nawrócenia. „List z domu” zmienił całe jego życie.  

Chociaż nasze nawrócenie nie musi być tak spektakularne jak nawrócenie Augustyna, 

my także możemy usłyszeć głos Boga przemawiającego do nas osobiście przez słowa 

Pisma Świętego. 

„Listy 

z domu” 
Spotkanie z Bogiem 

w Piśmie Świętym 
 



 Biblia różni się od wszystkich innych ksiąg tym, że jest natchniona przez 

Ducha Świętego.  

Ma ona moc przenikać serca, odsłaniając nasze najskrytsze myśli i zamiary                 

(Rz 11,34).  

Przebija się przez chaos naszych zagraconych umysłów, ukazując nam jasną wizje tego, 

kim jesteśmy, kim jest Bóg i jakiego życia od nas oczekuje. A przede wszystkim 

przypomina nam, że należymy do Bożej rodziny i że naszym prawdziwym domem jest 

niebo. 

Ale na co przyda nam się list z domu, jeśli nie będziemy go czytać? 

W obecnym artykule chcemy zastanowić się nad tym,  

 jak możemy usłyszeć głos Boga przemawiającego do nas przez Pismo Święte, 

oraz  

 poznać kilka narzędzi, które pomogą nam zrozumieć, co mówi On do nas w 

swoim słowie. 

 

▌ PRZESTRZEŃ DLA BOŻEGO SŁOWA 

 

Pierwszy krok jest bardzo prosty – czytaj Pismo Święte!  

Znajdź czas na codzienny kontakt ze słowem Bożym. Już to może być dla nas trudnym 

wyzwaniem i to z wielu powodów. Życie bywa tak intensywne, że niełatwo jest znaleźć 

choćby kwadrans na codzienną lekturę. Nie mamy dość samozaparcia, żeby codziennie 

poświęcać na to czas. 

Albo zbyt dużo spraw rozprasza nas i odciąga od lektury. Dla niektórych najlepszym 

rozwiązaniem jest czytanie Biblii rano przy filiżance kawy. Inni wolą czytać ją wieczorem, 

kiedy jest spokojniej. Jeszcze inni czytają Pismo Święte w pustym kościele po odwiezieniu 

dzieci do szkoły lub w czasie przerwy w pracy. Każdy czas jest dobry. 

Ale samo znalezienie czasu nie wystarczy.  

Aby usłyszeć mówiącego do nas Boga, trzeba wyciszyć serce i słuchać.  

Codziennie pochłaniają naszą uwagę liczne troski i zajęcia, co przeszkadza nam 

otworzyć się na Boże słowo nawet wtedy, gdy staramy się o ciszę i modlitewne skupienie. 

Z tymi samym problemem musiał zmagać się również św. Augustyn, który pisał: 

„Pozostawmy w naszym życiu nieco miejsca na refleksję, miejsca na ciszę. Zajrzyjmy w 

siebie i zobaczmy, czy mamy w naszym wnętrzu to zachwycające, ukryte miejsce, gdzie 

nie dociera zgiełk ani spory. Słuchajmy słowa Bożego w spokoju, a wtedy zaczniemy je 

rozumieć”. 



Czasami nie wiemy, który fragment wybrać. Jest wiele możliwości i każda z nich jest 

godna polecenia.  

Możesz na przykład wybrać któreś z czytań mszalnych na dany dzień lub na najbliższą 

niedzielę. Możesz też wybrać którąś z Ewangelii, na przykład według św. Marka, i 

rozważać codziennie kilka kolejnych wersetów. 

Kiedy już wiesz, co masz czytać, zacznij od zaproszenia do swojej lektury Ducha 

Świętego. Proś Go, aby pomógł ci zrozumieć dany fragment i odnieść go do swojego 

życia. Czasami jakieś słowo czy zdanie uderzy cię w sposób szczególny. Innym razem w 

trakcie czytania poczujesz, jak wstępuje w ciebie pokój czy nadzieja, lub głębiej 

zrozumiesz coś z nauki Jezusa. Nawet jeśli nie usłyszysz nic szczególnego, pamiętaj, że 

kiedy „nasiąkasz” słowem Bożym – Bóg działa w twoim sercu. 

 

▌ POMOCNE NARZĘDZIA 

 

Mechanicy czy stolarze często mówią, że grunt to znaleźć właściwe narzędzie do danej 

pracy. Wiedzą, że odpowiedni klucz, piła czy wiertarka umożliwiają szybkie, łatwe i 

skuteczne wykonanie zadania. Podobnie i kucharze wiedzą, ile znaczy odpowiedni nóż, 

rondel czy patelnia.  

Słuchając Boga w Piśmie Świętym, także mamy do dyspozycji różne narzędzia, które 

mogą okazać się przydatne. Omówimy tu trzy z nich. Może któreś z nich wyda ci się 

prostsze i bardziej użyteczne niż pozostałe. Ale którekolwiek wybierzesz, pamiętaj, że 

Bogu zależy na tym, aby ci się udało.  

On tęskni za tobą. Pragnie objawiać się przez swoje słowo i pomagać ci na nie 

odpowiadać. 

 

▌ MEDYTACJA IGNACJAŃSKA 

 

W XVI wieku hiszpański zakonnik, Ignacy Loyola, zaczął nauczać czytania Pisma 

Świętego w sposób bardziej osobisty. Metoda Ignacego – założyciela zakonu jezuitów – 

obejmuje kilka kroków, z pomocą których przenosimy się wyobraźnią do danej sceny 

biblijnej.  

Pierwszy krok polega na zwróceniu się do Ducha Świętego. Proś Go, aby pomógł ci 

w trakcie lektury lepiej poznać Jezusa. Pozwoli ci to wyciszyć serce i odsunąć 

rozproszenia, które mogłyby przeszkodzić ci w modlitwie. 



Kolejny krok to przeczytanie wybranego fragmentu. Przeczytaj go powoli i 

uważnie. Spróbuj zastanowić się nad jego kontekstem – na przykład, co doprowadziło do 

wydarzenia, o którym czytasz, i jakie były jego następstwa. 

Teraz wyobraź sobie miejsce, gdzie odbyła się ta scena. Jak ono wygląda? Jakie 

słychać tam dźwięki, jakie czuć zapachy? W jakim nastroju są bohaterowie i jaki jest 

wyraz ich twarzy. Na przykład, jeśli czytasz o Jezusie chodzącym  po wodzie (Mt 14,22-

33), wyobraź sobie, że znajdujesz się w łodzi wraz z uczniami. Czy czujesz na twarzy 

podmuchy wiatru i krople ulewy? Jak zachowują się uczniowie? Możesz nawet postawić 

się na miejscu konkretnej osoby – Piotra lub innego z Apostołów. 

Po wyobrażeniu sobie tej sceny zacznij rozmawiać z Panem. Jeśli coś  cię poruszyło, 

powiedz Mu o tym, lub zapytaj, dlaczego zwróciło to twoją uwagę. Może to doprowadzić 

cię to wniosków dotyczących bezpośrednio twojego życia. Może Jezus wzywa cię do 

„wyjścia z łodzi”, ale ty boisz się, że nie przyjdzie ci z pomocą, kiedy zaczniesz tonąć. 

Może wątpisz w to, że Bogu na tobie zależy. Opowiedz szczerze Panu o wszystkim, co 

czujesz. 

Na koniec wycisz się i wsłuchaj w słowo Boga do ciebie. Możesz zanotować sobie 

otrzymane natchnienia lub podzielić się nimi z kimś zaufanym. 

 

▌ LECTIO DIVINA 

Podziękowania za lectio divina czyli „święte czytanie” należą się ojcom i matkom 

pustyni oraz mnichom z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Ta starożytna praktyka 

obejmuje cztery lub pięć prostych kroków. I oczywiście zaczynamy od wezwania Ducha 

Świętego.  

Najpierw przeczytaj wolno i uważnie fragment Pisma Świętego (lectio). Jeśli 

potrzebujesz wyjaśnienia, skorzystaj z przypisów w twojej Biblii lub jakiegoś katolickiego 

komentarza.  

Następnie, zatrzymując się na zdaniach czy frazach, które poruszają cię w sposób 

szczególny, rozważ spokojnie dany fragment (meditatio). Pozwól, by czytane słowa 

zapadły głęboko w twoje wnętrze.  

Teraz porozmawiaj z Bogiem o tym fragmencie (oratio). Zapytaj: „Panie, jak to słowo 

odnosi się do mojego życia?” 

Cel lectio divina wykracza poza czytanie i rozważanie słowa Bożego. Ma ono 

wprowadzić cię w kontakt z samym Bogiem. Dlatego zasadnicze znaczenie mają kolejne 

dwa kroki.  

Najpierw, w ciszy swego serca, odpocznij w Bożej obecności, kontemplując dobro, 

jakie objawia ci w swoim słowie (contemplatio). 



A potem zastanów się, jak możesz odpowiedzieć na to, co Bóg ci pokazał (operatio). 

Jak będziesz żył tym słowem, które do ciebie przemówiło? 

 

▌ MODLITWA PSALMAMI 

 

 Modlitwa psalmami jest jedną z najwcześniejszych praktyk modlitwy 

słowem Bożym.  

Wśród 150 psalmów biblijnych znajdziemy psalmy lamentacyjne, dziękczynne, pokutne 

i błagalne. Te starożytne modlitwy stanowią bezcenną część liturgii Kościoła, ale można 

też z ich pomocą zwracać się do Boga osobiście, rozmawiając z Nim jak przyjaciel                     

z przyjacielem. 

W prawdziwej przyjaźni możesz być naprawdę sobą wobec kogoś drugiego. Nie boisz 

się wyrażać siebie. Dlatego dobrze wiedzieć, że Jezus nazwał nas swoimi przyjaciółmi                        

(J 15,15). Modląc się psalmami, możemy wyrazić Panu swoje troski, skargi                                

i rozczarowania, a także wdzięczność i radość.  

Modlitwa psalmami działa w dwie strony – pomaga ci mówić do Boga oraz słuchać 

Jego głosu. Może poczujesz, jak przez czytany werset Bóg daje ci pociechę i zachętę lub 

światło na trudną sytuację.  

Może pokazuje ci grzech, za który powinieneś Go przeprosić. Może umacnia w tobie 

nadzieję, że wyprowadzi dobro z trudnej czy wręcz tragicznej sytuacji! 

 

▌ POGŁĘBIAJĄCA SIĘ WIĘŹ 

 

Tak jak każdy list od przyjaciela pogłębia więź między wami, tak też każda twoja 

modlitwa płynąca z lektury  Pisma Świętego przybliża cię do Boga.  

Każdy werset odrobinę bardziej zaspokaja twoje pragnienie bliskości z Nim. Dzieje się 

tak dlatego, że nie czytasz zwyczajnej książki, ale list z domu, którego słowa niosą ci 

życie.  

Tak więc wyznaczając sobie czas na to, by „brać i czytać”, zaufaj, że Duch Święty 

będzie pomagał ci coraz głębiej poznawać Tego, który nigdy nie przestaje za tobą tęsknić. 

▐ 

 



 
 

 

 

 

 

Czytając Biblię,                       

czytasz „list z domu”. 

„Słuchajmy słowa Bożego 

w spokoju, a wtedy 

zaczniemy je rozumieć”. 
św. Augustyn 


