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MEDYTACJA,  

czyli dlaczego warto z Bogiem rozmawiać  

 

Dlaczego warto? Bo Bóg ma nam dużo do powiedzenia! O nas samych, naszym 

życiu i… o sobie! Naprawdę Pan Wszechświata chce nam o sobie opowiedzieć! 

Medytacja ignacjańska, czyli mówiąc prościej rozważanie wraz z Bogiem Pisma 

Świętego, daje nam możliwość spojrzenia na Słowo Boże inaczej. Pozwala odnieść 

je do naszego życia, dzięki czemu staje się nam bliższe, bardziej żywe i konkretne. 

Możemy patrzeć na Jezusa, jak rozmawiał z ludźmi, jak uzdrawiał, cierpiał i radował 

się wraz z człowiekiem. Teraz chce zaprosić nas do tego samego.  

Na pierwszy rzut oka medytacja może się nam wydać nieco zbyt sformalizowana. 

Przechodzenie od jednego punktu do drugiego, określony czas, sztywny schemat. 

Jednak im częściej będziemy się nią modlili, tym bardziej będzie dla nas jasne, że 

stałe elementy ważne są o tyle, o ile pomagają nam osiągnąć cel: spotkanie z 

Bogiem. Nie będziemy już musieli patrzeć na zegarek i zastanawiać się, czy 

przypadkiem nie poświęciliśmy za dużo czasu na refleksję. Trzeba pamiętać, że 

schemat jest ramowy. Można więc, a nawet należy, iść za tym, gdzie nas Duch 

prowadzi. Czasem będzie to długa kontemplacja obrazu z początku medytacji, 

czasem spędzimy całą medytację rozważając pierwszy punkt, innym razem 

będziemy mieli Bogu dużo do powiedzenia w rozmowie końcowej.  

Przyjrzyjmy się więc kolejnym punktom medytacji:  

 

1. Stanąć w obecności Boga  

Ten punkt porównać można do wyjścia na pustynię. Chodzi o to, by odsunąć na bok 

codzienne sprawy i uświadomić sobie, że za chwilę spotkam się z Bogiem. Że On, 

obecny w swoim Słowie, będzie do mnie mówił. Jeśli mam trudności z wyciszeniem, 

mogę zwrócić się do Jezusa i zwyczajnie powiedzieć, że dziś jest mi ciężko zebrać 

myśli i potrzebuję Jego pomocy.  

 

2. Modlitwa przygotowawcza  

Brzmi może trochę archaicznie, w końcu Ignacy napisał ją 500 lat temu. Sama idea 

jest jak najbardziej aktualna. Jeśli proszę Boga, aby na modlitwie wszystkie moje 

pragnienia, decyzje i czyny były ku Niemu skierowane, to znaczy, że pragnę mieć 

czystą intencję. Proszę, żeby w czasie medytacji nie zależało mi na miłych 

odczuciach, ale żebym naprawdę słuchał tego, co mówi Bóg. Czasem to będą rzeczy 

trudne do przyjęcia, odkryję swoją słabość, grzeszność. Bóg będzie chciał, żebym 

opuścił bezpieczną przystań i poszedł za Nim w nieznane. To prośba o gotowość i 

otwartość w modlitwie.                           

 

3. Obraz  

Biblijną scenę, którą rozważam warto sobie wyobrazić. Czasem propozycją obrazu 

jest wprost biblijna scena a niekiedy zobaczenie samego siebie… Obraz pozwala mi  

lepiej zrozumieć daną historię. A w przypadku rozproszeń działa jak kotwica, która 

pozwala trzymać obrany kurs. Nie należy przy tym obawiać się, że nie odtworzymy 

ewangelicznej sceny dokładnie. Że coś dodamy, coś pominiemy. Jeśli tak się stanie, 

trudno. W modlitwie zbyt duże spięcie i dążenie do perfekcji przeszkadza. Trzeba 

zaufać, że Ten, kto trzyma ster, prowadzi we właściwym kierunku.  

W obrazie staraj się zaangażować całego siebie. Jakby wzrokiem zobaczyć dany 

obraz, sercem poczuć uczucia, atmosferę jaka tam panuje, słuchem usłyszeć co 

osoby w danej scenie mówią. 

 

4. Prośba o owoc:  

Dobra modlitwa ma przynosić owoce, zmieniać nasze życie. To, o co mamy prosić w 

danej medytacji jest najczęściej sprecyzowane. Możemy jednak dołączać własne 

prośby, które rodzą się spontanicznie w czasie modlitwy. 

 

5. Punkta  

Tu przechodzimy do części właściwej medytacji. Punktów jest kilka, czasem więcej, 

czasem mniej. Pamiętajmy, że nie musimy tu nic „przerabiać” ani się spieszyć. 

Zatrzymajmy się na tym, co najbardziej nas porusza, w czym znajdujemy smak. Jeśli 

utknę na dobre w punkcie pierwszym czy trzecim, nie ma powodu do niepokoju.  Nie 

chodzi o ilość „przerobionej treści”, ale o jakość, o wewnętrzne smakowanie. 

Jeśli punkta nie przemawiają do nas wcale, wróćmy do fragmentu Pisma Świętego. 

Punkta to propozycja. Sposób, w jaki ktoś odczytał dany tekst. My możemy widzieć 

go inaczej. Mają być dla nas pomocą, nie przeszkodą.  

 

6. Rozmowa końcowa  

Na koniec warto zwrócić się do Boga bezpośrednio i porozmawiać z Nim jak z 

przyjacielem o tym, co wydarzyło się na modlitwie. Jeśli było trudno, warto szczerze 

o tym powiedzieć. Jeśli podjęliśmy ważną decyzję, coś usłyszeliśmy, odkryliśmy, 

podzielmy się. A jeśli byliśmy zmęczeni i zasnęliśmy, Jezus też na pewno chętnie o 

tym posłucha.  

 

Na koniec, pamiętajmy, że medytacja to nie zadanie do wykonania, z którego Ktoś 

nas rozlicza. To spotkanie bliskich sobie osób. Tylko i aż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMAT MEYTACJI IGNACJAŃSKIEJ(skrócony) 

 

Modlitwa przygotowawcza – stała. „Prosić Boga, Pana naszego, aby 

wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób 

czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.” 

 

 

Wyobrażenie miejsca. Używaj wyobraźni, próbuj czuć wszystkimi 

zmysłami, uplastyczniaj scenę biblijną; jeśli wyobraźnia pozwala 

bądź obecny w wyobrażeniu w scenie biblijnej. 

 

 

             10    

           min 

Prośba o owoc tej medytacji – zmienna. Całość modlitwy ma 

owocować tym, o co proszę Boga na początku i w czym Jemu się 

powierzam. 

 

 

Główna część medytacji; rozważanie  

Cały czas w obecności Boga konfrontuję: 

SŁOWO BOGA         oraz        MOJE ŻYCIE 

Pamiętaj: 

- musi być czas i na „smakowanie” tekstu biblijnego i odniesienie do 

życia 

- w modlitwie pytasz o to, co TOBIE Bóg chce powiedzieć 

- nawet jeśli rozważasz i rozmyślasz, używasz rozumu danego Ci 

przez Boga – powierzaj swoje myśli Jezusowi; niech On je prowadzi, 

a całe rozmyślanie niech będzie stale w Jego obecności 

 

 

 

 

          20 

          min 

Rozmowa końcowa.  

Powierz Bogu w BEZPOŚREDNIEJ modlitwie swoimi słowami to, 

co jest owocem medytacji. Dziękuj, proś, przepraszaj, powierzaj, co 

ważne, chwal Go – jakkolwiek serce czuje. Niech to: 1.) odnosi się do 

całości modlitwy 2.) i niech nade wszystko będzie szczerym 

spotkaniem z osoba Jezusa 

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

            5 

          min 

 

Refleksja po medytacji.  

 Podsumuj niejako z boku swoją medytację. Jak wyglądała od strony zewnętrznej? 

Czy była w najlepszym z możliwych miejsc? Czy dobry czas wybrałe(a)m?  Spójrz 

i na samą treść modlitwy. Co było w niej najważniejsze? Z czym przychodził do 

mnie Bóg? Jakie rodziły się we mnie uczucia? Jakie myśli? Jakie poruszenia? 

Zapisz to, co najważniejsze z tej modlitwy! 

 

Jeśli miałbyś z ważnego powodu  zrezygnować z modlitwy, lepiej ja skróć, 

pomódl się nieco krócej ale staraj się z niej nie rezygnować!!! 

Dzień pierwszy 

Ps 136 

 

Wyobrażenie: zobacz świat, który Cie otacza. Piękno przyrody, ludzi którzy wokół 

Ciebie żyją. 

 

Prośba: o serce wdzięczne Bogu 

 

1. Bóg stworzył piękny świat. Wszystko jest w nim przemyślane, uczynione z 

mądrością. Są niebiosa, ziemia, słońce, dzień i noc.  

Spójrz na otaczający Cię świat. Jest on darem Boga dla Ciebie. Zobacz z jaka 

mądrością został stworzony. Przypatrz się jemu. 

 

2. Bóg jest troskliwy. Troszczy się o naród wybrany. Jest z nim w trudach, 

wyprowadza ich z niewoli, daje ziemię, zapewnia pokarm. 

Bóg troszczy się również o Ciebie. Zobacz jak jest obecny w historii Twojego życia. 

Jak się Tobą opiekuję i troszczył nawet jeśli byłeś/aś tego nieświadomy/a 

 

3. „Bo Jego łaska na wieki” 

Wszystko co Cie otacza, piękny świat, co dzieje się wokół Ciebie i w Tobie jest 

łaską Boga..  

Teraz Bóg daje Ci czas seminarium. Czas szczególnego spotkania z Nim samym. To 

wielka łaska. Postaraj się wzbudź w swoim sercu wdzięczność i podziękuj Bogu za 

dobro, które Cię otacza. Już teraz postaraj wzbudzić w sobie wdzięczność za czas 

seminarium: za modlitwy, konferencje, które usłyszysz, grupki dzielenia, wspólnotę, 

zmiany, które Bóg dokona w Twoim sercu. Podziękuj ze świadomością, ze Jego 

łaska na wieki. Z wiarą, że Bóg troszczy się o Ciebie! 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem,  o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień drugi: 

Mt 14, 22-33 

 

Wyobrażenie: Zobacz opisaną scenę. Jezusa kroczącego po jeziorze miotanym 

falami oraz Piotra który kroczy do Niego. Zwróć uwagę na więź , która ich łaczy.  

 

Prośba: o poznanie Jezusa, z którym może iść ponad trudnościami 

 

1. Zobacz uczniów, którzy nocą płyną po jeziorze. Wieje przeciwny wiatr, jest 

niebezpiecznie. Jezus widząc to, przychodzi do uczniów mówiąc: „Odwagi. To ja 

jestem, nie bójcie się”.  

Popatrz na Jezusa,  który troszczy się także o Twoje życie. W sytuacji zagrożenia 

sam wychodzi do Ciebie, tak jak wyszedł do swoich uczniów. Czy tego 

doświadczasz?  Postaraj się przypomnieć takie sytuacje. 

 

2. Piotr, ufając Jezusowi może dokonywać rzeczy na pozór niemożliwych. Z Nim 

potrafi chodzić po wodzie czyli być ponad tym, co jest trudem, lękiem, 

„uderzającymi falami”. Może boisz się wejść w czas seminarium, bo uważasz, że nie 

wytrwasz na proponowanej modlitwie codziennej, że nic nie zrozumiesz z 

modlitwy,” nie usłyszysz głosu Boga”, że pojawi się zniechęcenie. To wszystko jest 

do przejścia z  Jezusem. Popatrz, kiedy Piotr kroczył po wodzie, a kiedy toną? Jaką 

naukę z tej sceny możesz wyciągnąć dla siebie? Co zapamiętasz? 

Czy masz odwagę, aby tak samo jak Piotr wyjść z łodzi pomimo tego co jest Twoim 

trudem? 

 

3. Gdy Piotr przestaje ufać Jezusowi, zaczyna zwyciężać w nim lęk. Skupił się na 

trudnościach (przestraszył się silnego wiatru) i zaczął tonąć. Jednak pomimo tego 

ratunku szuka u Jezusa, który natychmiast wyciąga swoją dłoń na pomoc. Jak jest z 

Tobą kiedy toniesz? Zobacz, że Jezus zawsze chce Ciebie ratować, nawet jeśli sam 

sprowokowałeś niebezpieczeństwo. Jeśli brakuje Ci takiej wiary, ufności i odwagi 

poproś o nią na modlitwie. 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem,  o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień trzeci 

Wj 3, 1-10 

 

Wyobrażenie: wyobraź sobie Mojżesza podchodzącego do płonącego krzewu. 

Zobacz jego twarz, przypatrz się jak podchodzi, z zainteresowaniem?, lękiem? czy 

czuje ciepło płomienia, jaki jest ten krzak… 

 

Prośba: o łaskę spotkania, dostrzeżenia Boga w codzienności.  

 

1. Mojżesz pasł owce swego teścia, kiedy ukazał mu się Anioł Pański. Spotkał się 

z Bogiem wykonując codzienne, zwyczajne zadanie.  

Bóg chce spotkać się z Tobą w twoich codziennych zadaniach. Nie potrzebuje 

specjalnego czasu. Spójrz na swoje spotkania z Bogiem. Czy jesteś otwarta/y by 

spotkać Boga w czasie codziennej pracy? 

 

2. Anioł Pański ukazał się Mojżeszowi w płonącym krzewie, w niecodzienny 

sposób. Mojżesz widzi niezwykłe zjawisko i z ciekawości podchodzi by mu się 

przyjrzeć. Wtedy przemawia do Niego Bóg. 

Przypatrz się tej scenie. Zobacz Boga, który daje jasny ale tajemniczy znak swojej 

obecności. Zobacz Mojżesza, który z chęci zrozumienia podchodzi by przyjżeć się 

temu. W jak sposób Bóg daje Ci się poznać? Może posługuje się innymi osobami, 

filmem, ksiażką… Czy jest w Tobie ciekawość by Go odkryć?  

 

3. Bóg zna Mojżesza. Zwraca się do niego po imieniu. Zna historię jego narodu, 

wie o udrękach i cierpieniach. Chce go wyprowadzić na wolność. Jest Bogiem, który 

przychodzi z pomocą. Tak samo Bóg zna Ciebie, zna Twoje imię, historię, wie o 

Twoich trudach. Chce Tobie pomóc, dać Ci wolność. Czy wierzysz w takiego Boga? 

Jeśli trudno Ci uwierzyć w Bożą pomoc, powiedz o tym Bogu i proś o dar wiary.  

 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień czwarty  

Mk 10.13-16    

 

Wyobrażenie: zobacz Jezusa z dzieckiem.  

 

Prośba: o zdolność przyjmowania Ciebie tak jak dzieci - z bezgranicznym 

zaufaniem. 

 

1. Zwróć szczególną uwagę na słowa, które wypowiada Jezus, na to, że zachęca 

nas do tego abyśmy w postawie wiary, w spotkaniu razem z Nim byli właśnie jak Ci 

najmniejsi. Jak myślisz dlaczego Jezus mówi, że "do takich (...) należy królestwo 

Boże"? Co takiego mają dzieci w sobie, że warto być jak one? O jakie cechy dziecka 

może tutaj chodzić Jezusowi? 

 

2. W przytoczonej scenie łagodna postawa dziecka kontrastuje z szorstką postawą 

uczniów, wobec której to Pan Jezus się oburzył. Dorosłego człowieka trudniej 

zaskoczyć czymś nowym, wiele rzeczy dla niego jest oczywistych. Zagrożenia 

popadnięcia w rutynę i przyzwyczajenie jest bardzo realne. Tyczy się to również 

życia duchowego. Czy w relacji z Bogiem jesteś jak gąbka, która wchłania jak 

najwięcej tego co daje Bóg? Proś Boga byś stawał się jak dziecko. 

 

3. Przypatrz się reakcji Jezusa, na postawę swoich uczniów, którzy zabraniali 

podchodzić dzieciom. Popatrz na Jezusa, który pragnie błogosławić każdego, nawet 

wtedy kiedy pojawiają sie różne przeciwności. Pobądź choć przez chwilę z Bogiem, 

który bierze dzieci w swoje objęcia i je błogosławi. Co czujesz wobec Niego? Jaki 

On jest dla Ciebie? Czy dostrzegasz w swoim życiu konkretne błogosławieństwo 

Jezusa dla Ciebie? 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem, jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem,  o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień piąty 

Łk 10.38-42    

 

Wyobrażenie: Zobacz Jezusa, który przyszedł do Marty i Marii, jak się zachowuje, 

jak wygląda. Zobacz Marie, która siedzi obok Niego i Martę krzątającą się po domu. 

Poczuj jaka panuje atmosfera… Zobacz w tej scenie siebie. Co robisz, gdzie jesteś, 

jak się czujesz. 

 

Prośba: o to bym potrafił/a przyjmować Jezusa i wsłuchiwać się w Jego słowo. 

 

1. Przypatrz się Jezusowi, zobacz jakim jest gościem. Wyobraź sobie Jego 

postawę i nastrój który wprowadza w mieszkanie, które właśnie odwiedził. 

      Jak myślisz, dlaczego Jezus przyszedł do Marii i Marty? Czy jest coś takiego 

czego ten Nadzwyczajny Gość może szczególnie pragnąć lub oczekiwać od swoich 

bliskich? 

 

2. Jezus pragnie budować relację przyjaźni z wszystkimi. Chce tej relacji również 

z Martą, lecz ona nie daje Mu szansy. Zajmując się rozmaitymi posługami tracąc coś 

bardzo cennego. Działa na swój sposób. Zastanów się czy potrafisz w swoim życiu 

zostawić na chwilę swoje różne obowiązki na boku po to by budować relację z 

Jezusem? Czy potrafisz obrać tą najlepszą cząstkę, o której mówi Jezus? 

 

3. W każdym spotkaniu potrzebna jest postawa słuchania. Kiedy nie słuchamy 

drugiej osoby to spotkanie staje się niepełne, łatwo wtedy może dojść do 

nieporozumień. Marta w pewnym momencie odezwała sie z wyrzutem do Jezusa 

"Panie czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?" 

Potem nawet rozkazała Jezusowi: "Powiedz jej żeby mi pomogła". Marta mierzyła 

swoją miarą i nie wsłuchując się wpierw w głos swojego Gościa sama się odezwała 

do niego, z przekonaniem że myśli On dokładnie tak samo jak ona.  Czy potrafisz 

wsłuchać się w to co mówi, czy to Ty zaczynasz od wypowiadania swoich 

oczekiwań? 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień szósty 

Wyj 33.12-23    

 

Wyobrażenie: Spójrz na Mojżesza, na to w jaki sposób rozmawia z Bogiem. 

Wyobraź sobie co czuje Mojżesz kiedy Bóg mu odpowiada… 
 

Prośba: o umiejętność szczerej rozmowy z Bogiem. 

  

1. Modlitwa Mojżesza to nic innego jak rozmowa z Bogiem. Mojżesz jest szczery 

przed Bogiem, mówi mu o swoich brakach, lękach i wątpliwościach. 

Pomimo tego, że usłyszał od Boga zapewnienie o jego łaskawości, to nie potrafił 

tego dostrzec w swoim życiu i misji, do której został wezwany. Bez ogródek i 

odważnie bez żadnych zahamowań poprosił więc Boga o to aby zobaczył tą 

łaskawość. Spójrz w jaki sposób Mojżesz rozmawia z Bogiem. Czego możesz się 

od niego nauczyć?   

 

2. Modlitwa Mojżesza to żywe spotkanie z Bogiem. Okazuje się, że warto mówić 

Bogu o tym co jest w nas, o tym co nas cieszy i o tym co nas boli. Mojżesz byl 

naturalny i bezpośredni, był po prostu sobą. Potrafił też konkretnie nazwać to czego 

potrzebuje, Bóg go wysłuchał. Czy potrafisz modlić się tak jak Mojżesz, szczerze i 

odważnie? Czy umiesz rozmawiać z Bogiem w taki żywy sposób? Jeśli nie to może 

warto zaryzykować i spróbować?  

 

3. Bóg nie pozostawia Mojżesza samego z jego wątpliwościami i pragnieniami. 

Jest łaskawy i spełnia jego prośby. Wchodzi z nim w dialog, chce rozmawiać. 

Przypatrz się Bogu, który odpowiada, który wysłuchuje. Czy wierzysz w takiego 

Boga? 

 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień siódmy 

Mk 10, 17-22 

 

Wyobrażenie: wyobraź sobie jak młodzieniec przybiega do Jezusa (zobacz jaki jest 

wyraz jego twarzy, jaki jest Jezus) 

 

Prośba: o umiejętność zostawienia wszystkiego i pójścia za tym do czego Jezus 

Ciebie zaprasza. 

 

1.Rozpoczynamy czas seminarium. Szczególnego spotkania z Bogiem. Czas, który 

wymaga naszego zaangażowania. Przybiegnij do Jezusa jak młodzieniec i powiedz  

tym co dla Ciebie ważne. Zobacz z czym wchodzisz w ten wyjątkowy czas 

seminarium.  

 

2. Jezus Ciebie wysłuchuje. Nie ocenia Tego co mówisz ale przyjmuje Ciebie z 

miłością. Spójrz na Jezusa! Poczuj i zobacz jak na Ciebie patrzy. On patrzy z 

miłością.  

 

3. Jezus zaprasza do pójścia dalej, z tym wszystkim co jest w Tobie.  Zaprasza do 

zdobywania skarbu w Niebie także poprzez udział w seminarium. Chce abyś 

zostawił swoje bogactwa. Zobacz co jest Twoim bogactwem, które musisz zostawić 

by dbać o to co najważniejsze. Może wymaga to rezygnacji z jakiś przyjemności by 

znaleść czas na modlitwę… Czy chcesz to zrobić? 

 Jezus pozostawia Tobie wybór! Młodzieniec odszedł zasmucony ale nie wiemy co 

zrobił. Jaka jest Twoja reakcja. Jaka decyzja odnośnie zaangażowania w 

seminarium?  

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

 


