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LectiO divina  
– Boża lektura

Cele lekcji – wymagania ogólne
	● refleksja nad sposobami działania Boga w życiu człowieka;
	● wdrożenie w regularne studiowanie Pisma Świętego;
	● zapoznanie z metodą lectio divina.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:
	● określa sposoby, w jakie Bóg mówi do człowieka;
	● wymienia i charakteryzuje poszczególne etapy lectio divina;
	● wyraża, za pomocą zaproponowanych przez siebie symboli, istotę 

poszczególnych punktów lectio divina.

Wartości
	● szacunek do Pisma Świętego;
	● wytrwałe studiowanie i medytowanie Biblii.

Propozycja realizacji
Metoda – burza mózgów. Nauczyciel zapisuje na tablicy pytanie: „W jaki spo-
sób Pan Bóg mówi do człowieka?” i prosi uczniów o spontaniczne odpowiedzi 
na to pytanie. Dwóch wybranych uczniów zapisuje odpowiedzi na tablicy. Na-
stępnie nauczyciel zaprasza do refleksji, który z zapisanych na tablicy sposobów 
jest najpełniejszym wyrazem woli Bożej względem człowieka.

Podsumowanie: Bóg może do człowieka przemówić na różne sposoby. Czasami 
objawia się komuś bezpośrednio, tak jak np. mistykom czy świętym. Niekiedy 
mówi przez cuda czy wydarzenia dnia codziennego. Bywa i tak, że przemawia 
przez innych ludzi – którzy mają charyzmat proroctwa lub charyzmat mądro-
ści słowa albo też zostali postawieni na czyjejś drodze życiowej pozornie przez 
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przypadek. Najpełniej Bóg wypowiedział się jednak przez swojego Syna – Jezusa 
Chrystusa. Dlatego dla chrześcijanina tak fundamentalną kwestią jest pogłębio-
ne czytanie Ewangelii i w ogóle Pisma Świętego – bez niego bowiem człowiek 
nie zna ani woli Bożej, ani samego Boga.

Metoda – miniwykład. Nauczyciel omawia, na czym polega lectio divina. 
Wśród licznych metod rozważania Pisma Świętego, jakie ukształtowały się przez 
wieki w duchowości chrześcijańskiej, poczesne miejsce zajmuje metoda lectio 
divina, czyli z łacińskiego „pobożne czytanie”. Metoda ta obejmuje następujące 
kroki:

	● czytanie (lectio) – należy wybrać fragment z Pisma Świętego i uważnie go 
przeczytać (nawet kilka razy);

	● medytacja (meditatio) – medytacja jest modlitwą serca, polegającą na 
powtarzaniu tekstu biblijnego, próbie zrozumienia, co Bóg mówi mi przez 
ten tekst;

	● modlitwa (oratio) – jest to moment odpowiedzi na to, co usłyszało się  
w przeczytanym fragmencie; może przyjąć formę modlitwy przebłagalnej, 
prośby, dziękczynienia i uwielbienia w zależności od tego, jak Bóg do kogoś 
przemówił;

	● trwanie przed Bogiem (contemplatio) – modlitwa bez słów, trwanie przy 
Bogu;

	● działanie (actio) – wcielenie tego, co się usłyszało na modlitwie, w życie, 
konkretne działanie podjęte pod wpływem przeczytanego Słowa.

Metoda – zakładka. Nauczyciel prosi uczniów, aby wykonali zakładki do 
Pisma Świętego, na których umieszczą opis lectio divina wraz z wymyślonymi 
przez siebie symbolami odzwierciedlającymi istotę poszczególnych punktów tej 
metody.


