Dzień 3 – 7 sierpnia
CZARNA Medyta cja - Bóg prowa dzi - Wj 13, 17-22
Tema ty: droga duchowego podąża nia za Bogiem, Zna ki obecności Bożej, Bóg
P rzewodnik

Wprowadzenie
Razem z Izraelem chcemy ruszyć z naszego Egiptu. Uświadom sobie, że Bogu bardzo zależy, aby
rozpalić Twoje serce.

Posłuchaj Słowa Bożego
„Gdy faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była
najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg: Żeby lud na widok czekających go walk nie żałował i nie
wrócił do Egiptu. Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a
Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa, gdyż ten
przysięgą zobowiązał Izraelitów mówiąc: Wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas
zabierzcie stąd kości moje ze sobą. Wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni. A
Pan szedł przed nimi podczas dnia, jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś
jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup
obłoku we dnie ani słup ognia w nocy.”

Prośba o czystość intencji
Proś Pana, Boga naszego, aby wszystkie Twoje myśli, zamiary, decyzje i czyny były
skierowane jedynie na chwałę Bożą.

Zaangażowanie wyobraźni
Postaraj się zaangażować wszystkie swoje zmysły. Jest noc, dookoła Ciebie pustynia. Twoje
obolałe nogi stawiają kolejne kroki, piasek pod stopami im nie pomaga. Idziesz w ciemnościach od
dłuższego czasu. Za sobą nie widzisz już miejsca, z którego wyruszyłeś. Cel wędrówki miał być
bliżej, nie tak to sobie wyobrażałeś. Jak się czujesz? Jak Ci się idzie? Co Ci przeszkadza? Drogę
oświetla Ci słup ognia. Jak wygląda? Jak silny i jasny ma płomień? Co sprawia, że chcesz dalej za
nim iść?

Prośba o owoc
Poproś o owoc, którego teraz potrzebujesz. Możesz poprosić o serce pełne wiary, że Pan Bóg jest
z Tobą i czuwa na każdej drodze Twojego życia.

1. Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej
A. Pan Bóg zadbał, żeby Izraelici wyszli z Egiptu dobrze wyposażeni. Przed wyjściem dostali
od Egipcjan różne drogocenne przedmioty. Wyruszając w pośpiechu, nie mogli jednak

zabrać ze sobą zapasu jedzenia – o to Pan Bóg troszczył się na bieżąco. Zastanów się w co
zostałeś wyposażony na drogę?
B. Możesz przyjrzeć się swoim talentom, pragnieniom i wszystkiemu, co pomaga Ci w
ziemskim pielgrzymowaniu. Czego na drodze życia brakuje Ci najbardziej? Czego nie
możesz wziąć na zapas? O co chcesz codziennie prosić?

2. Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną
A. Droga przez ziemię filistyńską była najkrótsza. Pan Bóg jednak wiedział, że naród wybrany
nie jest jeszcze gotowy do walki. Nie chciał, żeby zniechęceni zawrócili z drogi do ziemi
obiecanej. Spróbuj znaleźć w swoim życiu takie momenty, w których według Ciebie
czekasz na spełnienie swoich zamiarów i pragnień zbyt długo. Może odnosisz czasem
wrażenie, że ciągle nic się nie zmienia?
B. Jak wygląda wtedy Twoja relacja z Bogiem? Czy ufasz w Jego prowadzenie? A może rodzi
się w Twoim sercu bunt i zniecierpliwienie? Może przygotowujesz już inne plany?

3. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy
A. Pan czuwał nad Izraelitami dniem i nocą. W każdym położeniu zapewniał ich o swojej
obecności. Na naszej drodze duchowej nie zawsze widzimy jasne prowadzenie Pana Boga
i konkretny cel. Co jest w Twoim życiu nocą? W jakich swoich działaniach trudno Ci obrać
właściwy kierunek i błądzisz po omacku?
B. W jakich znakach widzisz wtedy Bożą obecność? Przyjrzyj się swoim duchowym dniom i
nocom.

Modlitwa końcowa
Teraz, już bez rozważania punktów, możesz porozmawiać z Panem Jezusem o tym, jak przeżyłeś
medytację, do czego Cię poprowadziła. To czas dla Was.
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,
pamięć moją i rozum, i wolę moją całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni
wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę,
albowiem to mi wystarcza. Amen.

