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Ćwiczenie II. 

DUCHOWA LEKTURA PISMA ŚWIĘTEGO   (15.10.2022) 
 
Ludzkość tęskni za pokojem – ale może go zdobyć tylko wtedy, gdy wróci do Boga. Decydującym krokiem 
w tym kierunku jest regularne czytanie Biblii. Kiedy czytamy z wiarą słowa Pisma Świętego, rozważamy je 
w swoim sercu i jesteśmy gotowi czynić to, co odkryliśmy i przyjęliśmy jako wolę i życzenie Boga, wtedy 
mówimy o „duchowym czytaniu Biblii”: „Lectio Divina”. 
 

Papież Franciszek: 
„Trzymasz więc w rękach coś boskiego: księgę jak ogień! Księgę, przez którą przemawia Bóg. Pamiętaj 
więc: Biblia nie jest po to, by ją postawić na półce, ale po to, by mieć ją pod ręką, by czytać ją często, 
codziennie, zarówno samemu, jak i we wspólnocie. 
Opowiem ci, jak czytam moją starą Biblię. Często biorę ją do ręki, trochę czytam, potem odkładam i 
pozwalam, by Pan na mnie patrzył. Ja nie patrzę na Pana, ale On patrzy na mnie. On jest tam. Pozwoliłem 
mu spojrzeć na mnie. I czuję – to nie jest sentymentalizm – czuję głęboko rzeczy, które Pan do mnie mówi. 
Czasami nie mówi. Nic wtedy nie czuję, tylko pustkę, pustkę, pustkę.... 
Ale zostaję tam cierpliwie i tak czekam. Czytam i modlę się. Modlę się na siedząco, bo klęczenie sprawia mi 
ból. Czasem nawet zasypiam podczas modlitwy. Ale to nie ma znaczenia. Jestem jak syn u Ojca i to jest 
ważne. Czy chcecie mnie uszczęśliwić? Czytajcie Biblię!” 

(fragmenty przedmowy do „Biblii dla młodzieży”) 
 

Czytać – żyć – rozumieć 
Ci, którzy czytają Pismo Święte nie tylko z ciekawości, ale umysłem i sercem oraz w gotowości, aby dać się 
prowadzić przez Ducha Świętego, z czasem coraz lepiej rozumieją, o co w nim chodzi. Wiele tekstów 
wzajemnie się wyjaśnia. Ci, którzy nie tylko czytają Słowo Boże, ale także naprawdę starają się nim żyć, 
doświadczają wewnętrznego światła, które pomaga w pytaniach i problemach codziennego życia. 

„Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam 
Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje 
Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w 
Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował”.  
(1 J 2,3-6) 

 

Jak żyzny deszcz 
Słowo Boże jest więc jak żyzny deszcz: jest takie samo dla wszystkich roślin i drzew w ogrodzie, ale 
pozwala każdej roślinie rosnąć, kwitnąć i wydawać owoce według własnych potrzeb i możliwości. W taki 
sam sposób Słowo Biblii jest takie samo dla wszystkich ludzi – ale umacnia jednostki zgodnie z ich osobistą 
potrzebą lub powołaniem: 

„Moc Słowa Bożego daje pokorę wyniosłym, ufność bojaźliwym, pomaga pożądliwym w staraniach 
o czystość, powściąga skąpca i powstrzymuje go od nieumiarkowanej ambicji, powstrzymuje 
niepowściągliwych w wykonywaniu pochopnych czynów. W ten sposób Bóg nawadnia wszystko 
swoją wodą: dostosowuje moc swojego słowa do poszczególnych osób według ich różnych cech. W 
ten sposób każdy znajduje w Słowie Bożym to, czego potrzebuje, aby dać początek zalążkowi tej 
właśnie cnoty, której najbardziej potrzebuje.” (Grzegorz Wielki, Moralium VI,22) 

 

„Komunia Ducha Świętego” 
O „komunii Ducha Świętego" możemy mówić zwłaszcza w odniesieniu do natchnienia w Piśmie Świętym: 
DUCH BOŻY, odwieczna więź miłości między OJCEM i SYNEM, nadaje słowom Pisma Świętego moc i 
światło, chwałę i godność, których (przy całej ich różnorodności, prostocie i ograniczoności stylu) nie 
znajdujemy w żadnej innej literaturze. Święci pisarze nadają pismom natchnionym ludzką formę – podobnie 
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jak Maryja dała Synowi Bożemu ludzką naturę. Ale „duszą” Biblii jest działanie i obecność w niej Ducha 
Bożego. Ten, kto z wiarą, zaufaniem i oddaniem przyjmuje SŁOWO BOŻE do swojego życia (podobnie jak 
Maryja przyjęła Syna Bożego przez Ducha Świętego), otrzymuje Ducha Świętego w określony sposób. 
Dlatego Ewangelista Łukasz mówi wręcz: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego 
i postępują według niego” (Łk 8,21). 
 

„Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak 
przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w 
waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla 
prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale 
kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie.” (2 P 1, 19-21) 

 
Duch Święty ma swoje szczególne miejsce, gdzie mieszka, gdzie jest dotykalny – Pismo Święte.  
Słowo Boże to Komunia Ducha Świętego.  
Otwórz Pismo Święte w tej intencji, z modlitwą, z taką prośbą:  
„Panie Boże, mów do mnie. Chcę Ciebie słuchać, pragnę Ciebie przyjąć”.  
Otwórz, czytaj – ale tylko w postawie szacunku i pokory.  
Wtedy Duch Święty ci pomoże1.  

 
 

Dziękujemy Ci, Duchu Boży, 
za natchnienie Pisma Świętego 

i za współdziałanie z tymi, 
którzy przekazywali nam  
Stary i Nowy Testament: 

 
– Ciebie przyjmuje, kto słucha Słowa Życia; 

– Ciebie bierze do serca, kto rozważa słowa Biblii; 
– Z Tobą współdziała, kto żyje według Przymierza; 
– Ciebie przekazuje, kto daje świadectwo wiary... 
Dziękujemy za światło, za prawdę, za obecność 

w Tabernakulum Słowa Bożego... 
 

 
 
Na pogłębienie:  
 
Katechizm Kościoła Katolickiego, p.105-114 oraz streszczenie w punktach 134-141.  
W. Wermter, Mocą Słowa Bożego, Rawa Mazowiecka 2008, s. 105-113 

                                                            
1 W. Wermter, Jak otwierać się na Ducha Świętego?, Żyć Ewangelią, IX.2001 (68), s.11. 


