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Tydzień 2: ZOBACZ / Dzień 7: Wj 2,23-3,10 

 

Po długim czasie umarł król egipski; Izraelici narzekali na swoją ciężką pracę i jęczeli, a narzekanie na 

ciężką pracę dochodziło do Boga. I wysłuchał Bóg ich jęku, pamiętał bowiem o swoim 

przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Spojrzał Bóg na Izraelitów i ulitował się nad nimi. 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. Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego 

w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby 

go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa 

w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty. Teraz oto 

doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają 

Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu». 

 

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

obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę 

skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody oraz aby 

oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga.  

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz 

przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie krzew płonący na pustyni.  

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę otwartych oczu i serca na 

doświadczenie Pana Boga. 

 

Spojrzał Bóg na Izraelitów i ulitował się nad nimi. 

Izraelici w niewoli egipskiej byli uciskani i zmuszani do ciężkiej pracy. Ich reakcją na to uciemiężenie 

było narzekanie, jęki i lament. Bóg napatrzył się na udrękę swojego ludu i nie pozostał obojętny wobec 

jego bolesnego krzyku – zstąpił, by oswobodzić Izraelitów od ogromu cierpień. 
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Tak często popadamy w niewolę grzechu. Jego brzemię ogranicza naszą swobodę, pozbawia nas radości, 

wrażliwości na piękno, na miłość. Bóg z ojcowską czułością i troską nie tylko przygląda się naszemu 

cierpieniu, ale aktywnie mu przeciwdziała zsyłając nam Syna jako Zbawiciela. Wyobraź sobie Ojca, 

którego ukochane dzieci są przez kogoś krzywdzone. Czy widzisz jak bardzo cierpi jego serce i jak 

bardzo chce być przy Swoich dzieciach, by przywrócić im godność? Spróbuj spojrzeć w Jego pełne 

miłości oczy. 

 

«Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» 

Mojżesz przeprowadzał stado przez pustynię, gdy pojawił się przed nim Anioł Pański w płomieniu 

buchającym z krzewu. Zainteresowała go nie tyle osoba Anioła, co niezwykłość płomieni, które nie 

spalają cierni. Postanowił podejść i zbadać to zjawisko. 

Bóg ma różne sposoby, by przyciągnąć naszą uwagę. Czasami są to zdarzenia, które nas spotykają, 

a czasami czyny lub słowa innych ludzi. My nie zawsze zatrzymujemy się, by przeanalizować sytuację. 

Gdyby Mojżesz był bardziej skupiony na swojej pracy – pasieniu trzody, mógłby uznać, że nie warto 

zbliżać się do krzewu i przegapiłby szansę rozmowy z Panem. Zatrzymaj swój wzrok na płonącym 

krzewie. Patrz, jak ogień mruga na suchych gałęziach nie zajmując ich. Nie śpiesz się. Spokojnie 

obserwuj ten fenomen i otwórz się na dary, jakimi Pan zechce Cię obdarować w tym obrazie. 

 

Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do 

ziemi, która opływa w mleko i miód… 

Wyobraź sobie jakieś piękne miejsce, w którym niczego Ci nie brakuje i wszystkie Twoje potrzeby są 

zaspokojone. Właśnie takiej rzeczywistości pragnie dla Ciebie Pan Bóg. Poproś Go, by w Twoim sercu 

wzrastała łaska zaufania i zgody na to, by Bóg wprowadził Cię w żyzną ziemię swojej miłości. 

 

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

dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na 

prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub 

poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak 

przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”. 

 


