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JAK ROZMYŚLAĆ NAD SŁOWEM BOŻYM?
Opracował Don Krow
Rozmyślać (ang. medytować) znaczy tyle, co zastanawiać się nad czymś; długo o czymś myśleć,
rozważać coś, zagłębiać się, planować w umyśle, nieustannie myśleć o czymś. Grecki odpowiednik
tego słowa znaczy obracać coś w umyśle i jest tłumaczony jako wyobraźnia.
Biblijne znaczenie można by tak ująć: rozmyślanie to zastanawianie się nad poprawną wiedzą,
rozumiane także jako odnowienie umysłu i kontaktowanie się z Bogiem poprzez Jego Słowo
w modlitwie, uwielbienie i rozmyślanie; zastanawianie się, rozważanie i myślenie o Nim.
Rozmyślanie może się odbywać nad jakimś tematem. Można wybrać sobie temat rozważania.
Na przykład chrzest. Definiujesz znaczenie słowa chrzest z greki, z hebrajskiego i z dobrego
słownika. Znajdujesz rdzeń słowa, z którego ono się wywodzi. Rozważasz i zastanawiasz się nad
kontekstem wersetu, który będziesz chciał zgłębić. Zaprowadzi cię on do powiązanych z nim
tematów, takich jak odpuszczenie (Dzieje Apostolskie 2:38), opamiętanie (Dzieje Apostolskie 2:38),
wiara (Ew. Marka 16:16), sumienie (1 List Piotra 3:21), wzywanie Pana (Dzieje Apostolskie 22:16)
i tak dalej. Zastanów się nad pytaniami, które masz lub które nasuwa Pismo Święte,
np.: Czy są jakieś wymagania, które muszę spełnić przed chrztem? Jaki jest cel chrztu? Jak
go praktykowano? Kiedy?
Rozmyślanie może być ekspozycyjne; studiując werset po wersecie całą księgę w Biblii. Kluczem
w tym przypadku jest rozmyślanie nad całą księgą tak długo, aż zobaczysz cały kontekst
(poszczególnych wersetów i rozdziałów).
Rozmyślanie może dotyczyć konkretnych słów. Co oznacza poszczególne słowo? Co znaczy
wierzyć? Co znaczy słowo Pan? Co znaczy słowo Jezus? Co znaczy słowo Chrystus? Co znaczy
słowo usprawiedliwić itd.
Możesz rozmyślać nad akapitami z Biblii. Akapit to zbiór myśli, zazwyczaj zawierających parę
zdań. Kiedy autor zmienia temat, zazwyczaj rozpoczyna nowy akapit.
Rozmyślając nad Słowem, zwróć uwagę na interpunkcję, na przykład na znaki zapytania. Dlaczego
zadano to pytanie? W jaki sposób odnosi się do kontekstu? Rozmyślanie w biblijnym znaczeniu
to nie tylko patrzenie na słowa, ale patrzenie na Boga, który kryje się za Słowem.

Pytania
1. Co oznacza słowo rozmyślać?
_______________________________________________________________________________
2. Jakie są dwa powody biblijnego rozmyślania?
_______________________________________________________________________________
3. Czym jest rozmyślanie tematyczne?
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_______________________________________________________________________________
4. Co to jest ekspozycyjne studiowanie Pisma Świętego?
_______________________________________________________________________________
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 6:46. Co oznacza słowo Pan?
_______________________________________________________________________________
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 1:21. Co oznacza słowo Jezus?
_______________________________________________________________________________
7. Przeczytaj Ew. Łukasza 23:1-2. Co oznacza słowo Chrystus?
_______________________________________________________________________________
8. Co to jest akapit?
_______________________________________________________________________________
9. Biblijne rozmyślanie, to nie tylko patrzenie na słowa, ale także...?
_______________________________________________________________________________
Wersety użyte w pytaniach
Ewangelia Łukasza 6:46 - Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?
Ewangelia Mateusza 1:21 - A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój
od grzechów jego.
Ewangelia Łukasza 23:1-2 - I całe ich zgromadzenie powstało, i poprowadzili go do Piłata. I zaczęli
go oskarżać, mówiąc: Stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatku
cesarzowi, i powiada, że On sam jest Chrystusem, królem.

Odpowiedzi
1.

Co oznacza słowo rozmyślać (medytować)? Zastanawiać się nad czymś; długo o czymś myśleć,
rozważać coś, zagłębiać się, planować w umyśle, nieustanne myślenie o czymś.

2.

Jakie są dwa powody biblijnego rozmyślania? Rozmyślanie nad poprawną wiedzą (odnowienie
umysłu) i kontaktowanie się z Bogiem, który stoi za Słowem (zastanawianie się nad Nim,
myślenie o Nim).

3.

Czym jest rozmyślanie tematyczne? Wybór tematu z Biblii do nauki i myślenia.

4.

Co to jest ekspozycyjne studiowanie Pisma Świętego? To badanie werset za wersetem jakiejś
księgi w Biblii.

5.

Przeczytaj Ew. Łukasza 6:46. Co oznacza słowo Pan? Kogoś, komu jesteśmy posłuszni (np. szef).
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6.

Przeczytaj Ew. Mateusza 1:21. Co oznacza słowo Jezus? Zbawiciel, który ratuje innych od ich
grzechów.

7.

Przeczytaj Ew. Łukasza 23:1-2. Co oznacza słowo Chrystus? Namaszczony na króla.

8.

Co to jest akapit? Zapisany zbiór myśli.

9.

Biblijne rozmyślanie to nie tylko patrzenie na słowa, ale kontakt z Bogiem stojącym za Słowem.
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