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Nikt tak jak on nie doświadczył, 
jak smakuje sercu święte czytanie 
(lectio divina), ile znaczy w oczach 
Boga szlachetna pieśń psalmów. 
Odczuł bezpośrednio łaskawość 

Bożą i w duszy zakosztował 
słodkiego Zbawiciela, którego 

wstawiennictwo sprowadza 
Ducha Świętego.

Św. Brunon z Kwerfurtu, Vita 

et passio S. Adalberti altera 

11 (tekst napisany w 1004 r.)

Św. Wojciech, kościół w Stupsku



Nigdy nie pozwolił, by tajne myśli 
owładnęły nim, cokolwiek mu diabeł 

zbliżywszy się podszepnął, 
natychmiast wyjawiał przełożonym. 

Poza tym zadawał bardzo bystre 
pytania dotyczące Pisma Świętego, 
pilnie badał właściwości walczących 

ze sobą wad i cnót. Na te jego pytania 
opat - jak sam nieraz mówił - trafne 
dawał odpowiedzi, czego przedtem 
nie potrafił; stąd jaśniejsze jest dla 

nas niż słońce, że przyczyną tego było 
natchnienie zesłane przez Boga i 
łaska, jaką darzył On ucznia.  

św. Brunon z Kwerfurtu, Vita altera 
14   

Reguła św. Benedykta 
7,44-48 

Piąty stopień pokory: jeśli w  pokornym 
wyznaniu wyjawiamy swojemu opatowi 
wszystkie złe myśli przychodzące do 
s e r c a , l u b z łe c z y n y w  u k r y c i u 
popełnione. Zachęca nas do tego Pismo 
mówiąc: Powierz Panu swoją drogę 
i  z a u f a j M u ( P s 3 7 [ 3 6 ] , 5 ) o r a z 
Wyznawajcie Panu, bo dobry, bo na wieki 
Jego miłosierdzie (Ps 106[105],1 Wlg). A 
Prorok dodaje jeszcze: Grzech mój Tobie 
w y z n a ł e m i  n i e u k r y ł e m m e j 
winy. Rzekłem: Wyznaję nieprawość moją 
Panu, a Tyś darował winę mego grzechu 
(Ps 32[31],5).



Odmawianiu modlitw i 
czytaniu oddawał się 

tym swobodniej, że do 
uszu jego nie 

dochodziły i nie 
przeszkadzały mu żadne 

sprawy światowe, nie 
trapiły go żadne troski 
lub niebezpieczeństwa 

połączone z 
duszpasterstwem 

św. Brunon z 
Kwerfurtu, Vita altera 

14

Studzienka w kościele opactwa św. Bonifacego na 
Isola Tiberina (Awentyn, Rzym)



św. Brunon z Kwerfurtu, 
Vita altera 17

Objąwszy piękną 
Rachelę rad 
zapomniał o 
pracowitej Lii, oddaje 
się świętym 
radościom, otwiera 
piękne usta 
zgłodniałej duszy, 
posila się błogim 
pokarmem modlitwy 
i czytania.



Historia pojęcia lectio divina



Po raz pierwszy pojęcie lectio divina pojawiło się w wersji 

greckiej (qei,a avna,gnwsij) w liście Orygenesa do Grzegorza 

Cudotwórcy, biskupa Pontu, datowanym na ok. 245 r.. Pojawia się 

tam ono w charakterystycznym kontekście, bez którego nie ma 

treści wyróżniających jego sens, o który nam chodzi. To czytanie 

nie jest bowiem rozrywką, nauką, ale treścią życia. Dlatego 

Orygenes radzi swemu uczniowi: „przylgnij do lektury Boskich 

Pism (…) z pełnym wiary i miłym Bogu oczekiwaniem pukaj w 

ich zamknięte drzwi”. Podejście takie ma być korektą tendencji 

adresata do pogoni za wiedzą w imię tworzenia podstaw pod 

lepsze rozumienie Pisma Świętego. „Zajmowanie się naukami 

świata wychodzi na złe tym, którzy wychowali się w prawie Boga 

i w żydowskiej ku niemu czci”



Duch Orygenesa był stale obecny na Wschodzie chrześcijańskim i został 

przypomniany przez ascetów, teologów i duszpasterzy, których nazywamy 

Ojcami Kapadockimi. Stało się to za sprawą Bazylego Wielkiego i Grzegorza 

z Nazjanzu, którzy sporządzili z pism Orygenesa „wybór tekstów 

pożytecznych dla ludzi żądnych wiedzy”, znany pod nazwą Filokalia. Myśli te 

były im na tyle drogie, że wzajemnie zachęcali się do praktykowania 

„rozmyślania (meditatio) natchnionych przez Boga Pism”, któremu 

towarzyszyłaby modlitwa (oratio) (List Bazylego do Grzegorza z Nazjanzu 

(PG 32, kol. 227–230), skąd bierzemy łacińską terminologię).



Św. Ambroży (339–397)
Wraz  z  wieloma  elementami  egzegezy  wschodniej, 

zwłaszcza  z  ogromnego  i  erudycyjnego  dzieła  Orygenesa, 

pojęcie  będące  przedmiotem  naszej  uwagi  przejął  biskup 

Mediolanu, Ambroży, który miał wpływ na św. Augustyna i 

jego sposób czytania Pisma Świętego.

Pierwszy ślad użycia tego wyrażenia w pismach Ambrożego 

znajdujemy w 386 r., i możemy powiedzieć, że użył go jako 

pierwszy pisarz na Zachodzie. W swym traktaciku O dobrach 

przynoszonych przez śmierć (1,2) mówi on o tym, że lectio 

Pisma Świętego dostarcza wzorców do życia. W komentarzu 

do Ps 118(119) zaleca ćwiczenie polegające na codziennej 

lekturze (cotidiana lectio) połączonej z częstym 

rozmyślaniem (meditiatio), które sprawiają, że dusza odżywia 

się sokiem ewangelicznym. Komentując zaś słowa Jezusa 

„człowiek żyje (…) każdym słowem, które pochodzi z ust 

Boga” (Mt 4,4, por. LXX Pwt 8,3), Ambroży pisze, że 

powinniśmy „karmić się słowem z nieba” poprzez lectio 

divina.



Św. Hieronim (ok. 350–420) 

Z ważnych postaci Kościoła Zachodniego 

(łacińskojęzycznego) musimy koniecznie jeszcze 

zainteresować się św. Hieronimem ze Strydonu. 

Znamy go jako tłumacza i komentatora Pisma 

Świętego, ale przede wszystkim był on założycielem 

klasztorów męskich i żeńskich oraz mnichem. Ta jego 

rola jest dla nas nie mniej ważna, niż jego biblijne 

zaangażowanie. Hieronim kierował grupą pobożnych 

niewiast, które poznał jeszcze w Rzymie i które 

towarzyszyły mu w podróży na Bliski Wschód. 

Ważną rolę w tej grupie pełniła rzymska arystokratka 

Paula, mniej więcej równolatka Hieronima, zmarła 

przed nim (w 404 r.). 



Kierownik duchowy pozostawał w zażyłych kontaktach nie tylko z 

Paulą, ale też z jej córką Eustochium, która dzieliła z matką 

gorliwość w życiu ascetycznym, a później zastąpiła ją w kierowaniu 

klasztorem. Także ona nie przeżyła Hieronima (zm. w 418 r.). Kiedy 

Eustochium miała ok. 15 lat, Hieronim, prawdopodobnie na prośbę 

Pauli, napisał dość długi list, w którym dawał młodej dziewczynie 

rady, jak zachować dziewictwo (złożyła ona już wcześniej ślub 

czystości) oraz prowadzić życie zgodne z obranym stanem. W tym 

właśnie liście powstałym w Rzymie znajdujemy też pouczenie, że 

młoda ascetka nie powinna zbyt chętnie opuszczać swego domu, 

nawet dla praktyk pobożnych (uczczenie grobów męczenników).



Po przestrodze przed nadużywaniem pokarmu, kieruje myśl 

dziewczyny ku pokarmowi duchowemu: „Czytaj często i jak 

najwięcej ucz się. Niech Cię sen zaskakuje z książką w ręku, a 

opadającą głowę niech przytuli święta stronica (pagina 

sancta)”. Dalej kontynuuje analogię między właściwym 

odżywianiem się a lectio. Po zachęcie do wytrwałości w poście 

pisze więc: „Umysł przeładowany natychmiast drętwieje” – 

zauważa świadom, że także w tej materii możliwe są przesada i 

przesyt. Zainteresowanie lekturą jest sposobem na tłumienie 

dążeń niższych: „Miłość cielesna zwyciężana bywa miłością 

duchową, pragnienie gaszone pragnieniem”.



Klasyczna forma  
(Guigo II Kartuz, Scala 

claustralium)



Guigo II Kartuz (zm. 06.04.1193), zwany Aniołem





„Czytanie zatem szuka słodkości 

błogosławionego życia. (…) 

Czytanie jakby podaje do ust 

doskonały pokarm. (…) Czytanie 

dotyka jakby tylko powierzchni”.

„Czytanie jest więc pracowitym 

rozważaniem Pism z wielką uwagą”

lectio



meditatio

„Gorliwe działanie umysłu szukającego – droga 

własnego rozumowania – poznania ukrytej prawdy”



oratio

„Daj mi, Panie, zadatek przyszłego dziedzictwa”



„Uniesienie ku Bogu trwożliwego 

umysłu, kosztującego radości 

słodyczy wiecznej”, poryw, w 

którym „człowiek staje się jakby 

cały duchowy”. Jest „radością 

otrzymanej słodyczy” i „samą 

słodyczą”. 

contemplatio



Praktyka dziś



- życie w pokoju 
- życie w łasce 
- wiedza prowadząca do mądrości 
- stałe formowanie się


