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                                                                I Tydzień – Powołani 
 

Dzień 3 – 08 III 2017 - Środa – Wj 3, 1-12  Mojżesz 

 

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego 
razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb.  2 Wtedy ukazał mu się Anioł 
Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a 
nie spłonął od niego.  3 Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć 
temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?»  4 Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz 
podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, 
Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem».  5 Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm 
sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą».  6 Powiedział jeszcze Pan: 
«Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz 
zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.  7 Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się 
na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc 
jego uciemiężenie.  8 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.  9 Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do 
Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie.  10 Idź 
przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu».  11 A 
Mojżesz odrzekł Bogu: «Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z 
Egiptu?»  12 A On powiedział: «Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, 
będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze». 
 

Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest teraz przy 
Tobie. Ponieważ chcesz z Nim rozmawiać, więc On Jest Obecny. Poproś Go więc w tym momencie, aby 
Duch Święty poruszał Twoją modlitwę, by On sam ją prowadził. Poproś także, by Pan usuwał w niej 
wszelkie przeszkody oraz by oczyścił Twoje zamiary, intencje, pragnienia, decyzje, czyny – by służyły 
tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi. 

Zaangażuj teraz wyobraźnię. Jeśli potrzebujesz, przypomnij sobie fragment Pisma, którym 
będziesz się modlił. Następnie zobacz Mojżesza pasącego stada owiec. Zobacz, jak wyglądała okolica i 
co wzbudziło zainteresowanie Mojżesza. Posłuchaj rozmowy, jaka wywiązała się pomiędzy Bogiem a 
Mojżeszem. 

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o odwagę pójścia za 
Bogiem, dokądkolwiek Cię poprowadzi. 
 
1.   Życie Mojżesza było burzliwe. Urodził się w niesprzyjających okolicznościach, kiedy na rozkaz 
faraona zabijano chłopców hebrajskich. Potem w niesamowity sposób trafia na dwór faraona i staje się 
przybranym synem córki faraona. A kiedy wmieszał się w niesprawiedliwość, jaka spotkała Hebrajczyka 
i zabił Egipcjanina – musi uciekać. Jego sposób ratowania pobratymców okazał się nieskuteczny i wręcz 
zabójczy dla niego. A teraz? Mojżesz żyje w spokoju u swego teścia, daleko od Egiptu, wykonuje swoją 
pracę i wydaje się, że już nic ciekawego w jego życiu się nie wydarzy. Popatrz na swoją codzienność, 
obowiązki, ludzi, rutynę, która temu wszystkiemu towarzyszy. Czy dostrzegasz w niej Boga? 
2.   W tej codzienności wydarza się coś, co na zawsze zmieni życie Mojżesza. Pojawia się na jego drodze 
ogień, który płonie, ale nie spala krzewu. A kiedy zbliża się do niego słyszy głos. To głos Boga. Co mówi 
do Mojżesza? Że On, Bóg, jest blisko swego ludu i dość się już napatrzył na jego niedolę. Tej niedoli 
przecież Mojżesz chciał przeciwdziałać czterdzieści lat wcześniej. Ale po swojemu, posuwając się nawet 
do morderstwa. Poniósł klęskę. Teraz z tą samą propozycją przychodzi Bóg. I to On, Pan, chce być 
Zbawcą, Wybawicielem Żydów. Wsłuchaj się w tę rozmowę Boga z Mojżeszem. Posłuchaj szczególnie 
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o tym, czego chce Bóg dokonać dla swego ludu. Jak czujesz się ze słowami, że Bóg już dosyć napatrzył 
się na udrękę swego ludu. Czy nie mógł zadziałać wcześniej? Przyjrzyj się również reakcji Mojżesza na 
słowa Boga. Co się w nim budzi? Bardziej śmiałość do wielkich czynów, czy też lęk i wycofanie. Co Ty 
byś odpowiedział Bogu? 
3.   Spotkanie z Bogiem prowadzi do misji, do działania. Bóg posyła Mojżesza do Egiptu – tam, skąd 
przecież wiele lat temu Mojżesz uciekał. Ma wrócić, bo Bóg pragnie uwolnić swój lud. Ale Mojżesz nie 
będzie sam. Powołanie, które tutaj widzimy, jest przede wszystkim wezwaniem, by Mojżesz wszystko 
robił na słowo Boga. Bóg więc będzie z nim stale, Mojżesz będzie słyszał Jego głos w sercu. Jakimkolwiek 
powołaniem byś nie żył, Bóg Ci mówi, że On będzie z Tobą zawsze. Ważne, by Mu się poddać. Takim 
znakiem poddania Bogu może być zdjęcie sandałów, którego wymaga Bóg. Sandały pozwalają 
wygodnie chodzić i daleko zajść. Zdjąć je może znaczyć poddanie się Bogu, bo odtąd stopy są narażone 
na zranienie czy skaleczenie. Przed Bogiem potrzeba stanąć w „nagości”, nie osłaniając się przed Nim. 
Wtedy jesteśmy bardziej otwarci na Jego słowo, które zawsze będzie mówiło: Pójdź za Mną! Wtedy 
będziesz wolny… 
 
Na koniec porozmawiaj z Panem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem 
dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale 
również smutku, obawy, lęku. 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: Ojcze nasz… 
 
Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą 
takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rekolekcji. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po 
której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie. 
 


