
W czasie tej rozmowy poproś Jezusa byś usły-
szane Słowo wprowadził w życie. Pozwól, by ono
odmieniło twoją codzienność. Możesz również
zrobić drobne postanowienie, będące skutkiem
Słowa Bożego, które jest „skuteczne niczym miecz
obosieczny”.

Zakończ medytację modlitwą Ojcze nasz i znakiem
krzyża.

Jest to najbardziej klasyczna metoda medytacji bi-
blijnej tzw. lectio divina. 4 powyżej opisane kroki:
Lectio (czytanie); meditatio (rozważanie); oratio
(modlitwa) i actio (czyn), pozwolą na to, byś się
zaprzyjaźnił ze Słowem Bożym i z Duchem Świętym,
który jest ukryty w Piśmie Świętym niczym w taber-
nakulum. Gwarantuję, że codzienna, nawet krótka
medytacja sprawi, że Ewangelia stanie się rzeczy-
wiście DOBRĄ NOWINĄ w twoim życiu.
Życzę owocnej lektury!

Ks. Piotr Przyborek

Jak czytać Pismo Święte?
Nauczycielu, gdzie mieszkasz? To pytanie zadali
Jezusowi dwaj uczniowie Jana Chrzciciela. Jezus
spojrzał na nich, lecz zamiast wskazać oczekiwany
adres to zaprasza ich, by poszli za nim. Podobne
zaproszenie zostało skierowane do ciebie poprzez
Słowo zapisane w Piśmie Świętym.

Trzeba jednak rozróżnić Słowo od Pisma. Pismo
możemy czytać, ale ono nie odpowiada. Stanie się
żywym Słowem dopiero wtedy, gdy wejdziesz z Nim
w osobistą relację, czyli przyjmiesz je, jako Słowo
Boże powiedziane bezpośrednio Tobie. Tylko wtedy
„Słowo stanie się Ciałem” i zamieszka w Twoim
sercu.
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Oto kilka porad jak to uczynić

Znajdź spokojne, wygodne miejsce i wygospoda-
ruj trochę czasu, w którym nikt nie będzie ci prze-
szkadzał (wyłącz radio, komputer, telefon). Zajmij
wygodną pozycję, tak żeby nie myśleć w czasie
medytacji o bolących kolanach, tylko skupić się
na rozważanym Słowie Bożym.

Sprawdź, czy Twoje Pismo Święte się otwiera ;)
i uświadom sobie obecność Pana Boga. On jest
z Tobą. Poproś Ducha Świętego o łaskę, aby wszyst-
kie twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane
wyłącznie ku służbie i chwale Boskiego Majestatu.

Następnie powoli (najlepiej głośno) przeczytaj
fragment Pisma Świętego.

Proponuję zacząć od spotkania ze Zmartwychwstałym

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie
by³ razem z nimi, kiedy przyszed³ Jezus. Inni wiêc
uczniowie mówili do niego: «Widzieliœmy Pana!» Ale
on rzek³ do nich: «Je¿eli na rêkach Jego nie zobaczê
œladu gwoŸdzi i nie w³o¿ê palca mego w miejsce gwoŸ-
dzi, i nie w³o¿ê rêki mojej do boku Jego, nie uwie-
rzê». A po oœmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli
znowu wewn¹trz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus

przyszed³ mimo drzwi zamkniêtych, stan¹³ poœrodku
i rzek³: «Pokój wam!» Nastêpnie rzek³ do Tomasza:
«Podnieœ tutaj swój palec i zobacz moje rêce. Podnieœ
rêkê i w³ó¿ [j¹] do mego boku, i nie b¹dŸ niedowiar-
kiem, lecz wierz¹cym!» Tomasz Mu odpowiedzia³:
«Pan mój i Bóg mój!» Powiedzia³ mu Jezus: «Uwie-
rzy³eœ dlatego, poniewa¿ Mnie ujrza³eœ? B³ogos³a-
wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli» (J 20, 24-29).

Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem opisanej
sceny. Obserwuj opisane miejsce i reakcje osób,
słuchaj wypowiadanych słów. Użyj wszystkich zmy-
słów do medytacji: dotykaj, smakuj i przyglądaj się
temu, co się dzieje.

Zastanów się co Jezus chce ci powiedzieć poprzez
to konkretne Słowo Pisma. Do czego cię wzywa,
o co chce cię prosić. Które słowa szczególnie Cię
poruszają?

Zwróć uwagę także na swoje uczucia i inne poru-
szenia związane z rozważaną prawdą. Następnie
ofiaruj to wszystko Jezusowi w chwili osobistej
modlitwy. Rozmawiaj z Nim jak przyjaciel z przyja-
cielem, o tym, co usłyszałeś, czego doświadczyłeś,
co przeżyłeś, co zrozumiałeś, co było trudne...
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