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Tydzień I 

Medytacja 4 

Bóg ukazuje się – przedstawia się człowiekowi, daje rozpoznać swoją obecność 

(Wj 3, 1-6. 14-15) 

 
Słowo: 

„Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów,  

zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb.  

Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu.  

[Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.  

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. 

Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, 

zawołał <Bóg do> niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział:  

«Oto jestem». Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce,  

na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, 

Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem 

zwrócić oczy na Boga. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał:  

«Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: 

«Tak powiesz Izraelitom: "JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka  

i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie  

na najdalsze pokolenia”. 

 

Modlitwa zwyczajna: 

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. 

On jest teraz obecny przy Tobie. Pomyśl jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża 

poproś Go o łaskę skupienia, poprowadzenia Cię przez modlitwę, tak aby była ona  

jak najbardziej owocna dla Ciebie i miła Bogu:  

Proszę Cię, Panie, Boże mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane 

w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. 

 
Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać 

(zaangażuj swoją wyobraźnię). 

 
 
Obraz do medytacji: 

Mojżesz na pustyni. Zobaczę, jak udaje się w pobliże góry Horeb, co widzi, co robi. 

Postaram się podążać za nim. 
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Prośba o owoc modlitwy: 

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy; o dostrzeżenie obecności Boga w moim życiu. 

 
 
Puncta do medytacji: 

1. „Przyszedł do góry Bożej Horeb”. Mojżesz w swojej codzienności, po ucieczce z Egiptu, 

pasł owce swego teścia. W pewnym momencie zdecydował się udać się w głąb pustyni. 

Szukał czegoś więcej w swoim życiu, chciał dosłownie i symbolicznie pójść dalej. 

Zobaczę moje codzienne życie. Czy jest we mnie pragnienie szukania nowego,  

odkrywania nieznanego? Jeśli tak, to co mi to daje? 

2. „Ukazał mu się Anioł Pański”. Jakie jest zaskoczenie Mojżesza, gdy nagle dostrzega 

niezwykłe zjawisko, płonący, ale nie spalający się krzew. Chce poznać, dowiedzieć się więcej, 

jest tego ciekawy. To pragnienie prowadzi go do spotkania Boga. Pan do niego przemawia 

i objawia się mu. 

Zobaczę siebie, gdzie i jak szukam Boga? Czy w swojej codzienności potrafię zdjąć sandały 

moich przyzwyczajeń, nawyków, ograniczeń, aby boso stanąć i Go słuchać? 

3. „JESTEM posłał mnie do was”. Bóg, objawiając się Mojżeszowi, pokazuje swoją wierność 

od pokoleń ojców Abrahama, Izaaka, Jakuba. W tym spotkaniu Mojżesz otrzymuje również 

nakaz bycia posłanym do narodu, z którego się wywodzi. To wydarzenie zmienia jego życie 

i nadaje mu nowy sens. 

Jakie są moje doświadczenia spotkania Boga? Czy mam w pamięci jakieś szczególne 

zdarzenie, modlitwę, spotkanie? Co wtedy usłyszałem? Do kogo/czego Pan mnie posyła? 

 
 

 
Rozmowa końcowa: 

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu  

pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia.  

Bądź szczery przed Panem. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie  

- jak przyjaciel z Przyjacielem. 

Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy "Ojcze nasz". 


