Lectio divina jako metoda inicjacji chrześcijańskiej na prrykładzie wybranych dzieł
pastoralnych kard. Carlo M. Martiniego i o. MatĘ al-Miskina
streszczenie
Praktyka lectio divina ma swoje korzenie w judaizmie biblijnym irńinicznym i była
praktykowana

w cltześcijaństwie od

samych jego początków. W

jej centrum znajduje się

modlitewne czytanie Pisma Świętego i kontemplowanie znajdĄących się w nim treści jako
Słowa Bozego prowńzące do modlitwy

i

działania zgodnego

z Bożą wolą. Specyficznie

chrześctjaitska lectio divina narodzlła się w epocę patrystyczl ej i ptzez wieki była intensywnie

uprawiana w Kościelena Wschodzie, jak i na Zachodzie. Jednak, już * XIII, a zwłaszcza w

XVI wieku, zaczęła się chylić ku upadkowi i uległa zapomnieniu. Jej ozywienie w Kościele
katolickim nastąpiło zvńaszczapo Soborze Wa§kańskim II. Obecnie w Kościelekatolickim
jest ona promowanai cotaz szeruej praĘkowana. W KościeleWschodu zachowŃa się przede

wszystkim w zyciu mniszym. Jest prakĘkowana np. przez mnichów koptyjskich.

I

choć

podobna w swojej istocie, to jednak w wyrazię zevnętrzrrym obie tradycje praktykowantalectio

divina się od siebie rożnią. Tę różnorodność podejścia,którą dzisiaj postrzegamy jako
komplementarną, dostrzegamy takżęuwspółczesnych

praĘków i propagatorów lectio diviną

na wschod zie i na zachodzie,

Jakzaznaczono w Ę-tule dyseńacji lectio divinajest metodą inicjacji chrześcijańskiej.
Oznaczato,żepraĘka lectio divina jako formamodlitwy nie jest celem samymw sobie, lecz
jest metodą. Chodzi o ściśle
określonyzespół czynności i środków o charakterze religijnym
(duchowym), aby osiągnąć określony religijny cel. Celem tym jest doprowadzenie wierzącego

na

drodze modlitewnego czytania (tectio)

i

rozxvńania tekstów Pisma Świętego jako Słowa

Bożego (meditatio) do kontempla§wnego zjednoczenia z Bogiem (contemplafio) skutkującego

dzińańem zgodnym zBożąwolą(actio). W dysertacjiukazane jest to przede wszystkim na

prryIładzie działalnościduszpasterskiej katolika, kard. Carlo Marii Martiniego i
prawosławnego Kopta, opata, ojca Matta al-Miskina.

Pierwszy rozdziń dysertacji poświęcony jest historii narodzin, rozwoju, upadku i
odrodzenia praktyki lectio divinaw życiu Kościołanaptzesttzeni wieków.W rozdziale drugim
przedstawione jest rozumienie lectio divinajako metody inicjacji chtześctlańskiej stosowanej

w

dziŃalności pastoralnej Carlo Marii Martiniego. Kardynał Martini był jezuitą, a jego

rozumienie lectio divina ma silne zakorzetienie zarowno w Biblii, nauczanil Ojców Kościoła,

jak i w duchowości wyrosłej na Ćwiczeniach duchowych św.Ignacego Loyoli. Proponowane

przęz Kardynała rekolekcje metodą lectio divina adresowane są głównie do chrześcijan
Zachodll żyjących w

XX i XXI

wieku, i to nie tylko do osób konsękrowanych, alę takżę i

świeckich. W przypadku ojca Matta,jego rozumiente lectio divinajako metody ińcjacjt

Ęcia

chrześcĄańskiego zakoruenione jest również w Biblii i nauczaniu Ojców Kościoła,zwłaszcza

Ojców Pus§ni. Ukazane to jest w rozdzialętrzecim dysertacji.

,

Dysertacj

a

pokanlje,

że w rozumieniu praktyki lectio divina istnieje

między

omawianymi autorami kilka zasadniczych różnic. Po pierwsze, jest nią kontekst: Matta al-

Miskin jest Koptem

-

egipskim chrześcijaninem, który swoje chrześcijaństwo przeĘwa w

świecie islamu. Po drugie, jego metoda lectio divina inspirowana jest przede wszystkim
praktyką Ojców PusĘni, dla których, jak dla kużdego koptyjskiego mnicha, niedoścignionym
wzorcem jest św.Antoni Pustelnik. Możma powiedzieó, że takjak proponowane przezkatd.

Martiniego ćwiczęniaduchowe (rekolekcje) metodą lectio divinanaznaczył św.Ignacy Loyola

i jego Ćwiczenia, tak dzińańa duchowe

(rekolekcje) metodą lectio divina proponowane

mnichom koptyjskim przez Matta al-Miskina naznaczył Ęwot św.Antoniego
apoftegmaty. Po trzecie, kard. Martini to doskonale wykształcony teolog

i

i

jego

egzegeta,7a:rawca

języków biblijnych, egzegeĘcznych metod interpretacji Pisma Świętego, uznarIy erudyta. W

przeciwieństwie do niego, ojciec Matta al-Miskin to zwykły mnich, co prawda wyksźałcony

(był farmaceutą), niemniej nie majEcy, poza klasźornąformacją duchową,
specjalistycznęgo wyksźalcenia teologicmo-egzegeĘcznego.
duchowym, jeden

i

A

jednak,

w

żadnego

wymiarze

drugi mają ze sobą duzo wspólnego: obaj byli dla wielu wymawców

Chrystusa przewodnikami ducholvymi; obaj uwazalt, że lectio divina jest najlepszą formą

modlitwy prowadzącej

do Ęwego doświadczenia Boga.

Bogactwo

ich

pastoralnej

różnorodnosci działarlia jest dowodem na potwierdzenie tezy dysertacji, że praktykowanie

lectio divina jest najlepszą drogą wtajemniczenia cbrześcijańskiego polegającego na
spo§kaniu się z Ęjącym Chrystusem uobecniającym się na modlitwie Pismem Świętym,
zawier ającym

Ę w e B oże Słowo.
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