
 

Dzień 6 – 10 sierpnia  
CZARNA Medytacja  - Kuszenie w Meriba - Wj 17, 1-7  
Tematy: Mojżesz opiekuje się ludem, powołanie nie zakłada, że nie popełnimy błędów  

Wprowadzenie 

Już ponad połowa drogi za Tobą, może jest Ci już ciężko i wątpisz czy dasz radę wytrwać do 
końca. Jednak cały czas idziesz, krok za krokiem, a Bóg jest tuż obok.  

Posłuchaj Słowa Bożego 

„Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebywać kolejne 
etapy. Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I kłócił się lud z 
Mojżeszem, mówiąc: «Daj nam wody do picia!» Mojżesz odpowiedział im: «Czemu kłócicie się ze 
mną? I czemu Pana wystawiacie na próbę?» Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw 
Mojżeszowi i mówił: «Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło 
wydać na śmierć z pragnienia?» Mojżesz wołał wtedy do Pana, mówiąc: «Co mam uczynić z tym 
ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!» Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed lud, 
a weź ze sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil, i idź. Oto Ja stanę 
przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe 
pragnienie». Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i 
Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc: «Czy Pan jest 
rzeczywiście wśród nas, czy też nie?»” 

Modlitwa przygotowawcza 

Niech ten czas będzie Twoim spotkaniem z Żywym Słowem. Poproś Pana, aby wszystkie Twoje 
zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego 
majestatu. 

Obraz 

Wyobraź sobie upalny dzień, skwar lejący się z nieba. Odległe miejsce z daleka od cywilizacji, a 
pośrodku tego wszystkiego wędrujący lud, który podąża za danym mu znakiem. Idzie on już tak 
kolejny dzień, nie ma już sił rozmawiać, pokończyły się zapasy wody i jedzenia. Zobacz twarze tych 
ludzi, przyjrzyj się ich zmęczeniu.  Poczuj jak ciężkie i obolałe mogą być ich nogi. Co może dziać się 
w ich sercu? 

Prośba 

Podczas tej modlitwy proś szczególnie o mądre posługiwanie się charyzmatami. 



 

1. Daj mi pić 

A. Musimy pić, aby żyć. Uczucie bycia spragnionym nie jest przyjemne. Nie pozwala nam 
myśleć o niczym innym, jak tylko o tym, aby ugasić to pragnienie. Często jednak zamiast 
ugasić pragnienie to przygaszamy je czymś, co tylko pozornie daje nam ulgę. Co jest 
Twoim prawdziwym pragnieniem?   

B. Do jakiego źródła najchętniej byś teraz przylgnął? Czy to źródło daje Ci życie, czy zaspokaja 
tylko na moment? Co zrobiłeś ostatnio, aby z tego źródła popłynęła woda życia?   

2. Weź w rękę laskę i idź 

A. Wyruszeniu w drogę zawsze towarzyszy jakaś niepewność. Twoje lęki, uczucia i potrzeby 
są częścią Ciebie. Nieodzownym elementem naszej ludzkiej natury. Czasem jednak tak 
bardzo koncentrujemy się na nich, że nie potrafimy się przemóc i uwierzyć, że możemy 
wyruszyć w drogę tacy jacy jesteśmy. Bóg ciągle i nieustannie pragnie Ci towarzyszyć w 
tym, co aktualnie się u Ciebie dzieje. Jest to dla Niego bardzo ważne. Pragnie z Twojej 
strony jedynie decyzji, że chcesz pójść za Nim. Co sprawia, że podejmujesz decyzję, aby 
wyruszyć w drogę?  

B. A może doświadczasz jakiejś przeszkody, trudności. Co sprawia, że jednak nie dajesz rady? 

3. Bóg jest wśród nas 

A. Mojżesz uderzył w skałę dwa razy, bo za pierwszym razem nie uwierzył, że jest z niej w 
stanie wypłynąć woda. Bóg mimo tego nie skreślił go, a sprawił, że popłynęła woda, która 
faktycznie zaspokoiła pragnienie. Mojżesz nie skupił się na tym, że za pierwszym razem 
zwątpił, chociaż na pewno mógł czuć rozczarowanie sobą. Jego drugie uderzenie było 
aktem wielkiej odwagi i ufności, że Bóg może się nim posługiwać i wydobyć z niego to co 
najlepsze. Czy wierzysz Bogu, że On jest w stanie wyprowadzić z Ciebie wodę życia?  

B. Do jakiego aktu wiary zaprasza Cię Bóg? A może już od jakiegoś czasu Cię do czegoś 
wzywa, a Ty pozostajesz głuchy? 

Modlitwa końcowa 

Podziękuję Bogu za wspólnie spędzony czas na modlitwie. Niech to będzie szczere podsumowanie 
modlitwy, tego wszystkiego się w Tobie działo przez ten czas. Jak nie masz siły to po prostu trwaj 
w ciszy z Bogiem.  
 
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.  
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